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প্রণেতা 

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

সপ? () প্পপাস্পশ্পপষ 

কলিকাতী, 

১১৪নং আমহাঞ্ ট্রাট “নববিভাকর যন্ত্রে? 

শ্রীগোপালচন্ত্র নিয়োগী দ্বার! 

মুদ্রিত। 

ল্োষ্ট, ১৩১০। 
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গা টিকও ১৫ ও, 

শু & 
রি 

মা 

৯ 

রগ 

২ ১ মি 
পিসি, 





উৎসর্গ পত্র। 

বিবাহ ব্যাপার লইয়। বঙ্গ সমাজ বিপদ-সাঁগরে নিমজ্জিত 

হইতে বসিয়াছে বলিয়। সকলেই শঙ্কিত হইতেছেন। কিন্তু 

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, যেরূপ স্বার্থতাগ ও উদ্ভোগ 

আবশ্যক, সংসারগ্রস্ত সামাজিকগণের অধিকাংশেরই নিকট 

হইতে তাহা আশা কর! বিডম্বনা মার। উন্নতিশীল যুক 
বৃন্দ এখনো সম্পূর্ণপে সংআ।র-নিধছুষ্ট হন নাই, তাহাদের 

মনোরাজ্যে স্বভাবতঃ ভাবুকতা এবং উদারতা প্রবেশ লাভ 

করে এবং তাহারাই যথার্থ কম্মক্ষেরে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত 

পাত্র। এ কারণ বিবাহ সন্বন্ধীর কতিপয় যুক্তি, তর্ক, চিন্তা, 

বিচার প্রভৃতি একদ্রিত করিয়া নাটকাকারে এই পুস্তক বঙ্গীয় 

যুবকগণের নামে উতসগগীরুত হইল। 

এ চপ এ ক জিত খর আছ 





ভূমিকা । 

আজ ১৭১৮ বৎসর অতাত হইল এই নাটকথানি লিখিত হইয়] 

রহিয়াছে । বিবাহে বরপক্ষীয়দিগের অথলাভেচ্ছ। বলবতী হওয়াতে 

ভদ্রপসমাজে যেকি বিষম আঘাত লাগিতেছে তাহা ততৎকালে যেরঈপ 

অন্তভূত হইয়াছিল প্রধানতঃ তাহারই প্রতি সাধারণের মনোযোগ 
আকষণ কর ইহার উদ্দেশা ছিল, এবং প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও দেখাইবার 

ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমাঁদিগের সংঙ্গার চেষ্টা আঁধকাংশ গুলে 

অকিঞ্চিতকর ও 'আন্তরিকতাশনা। 

মনে হইয়াছিল কালক্রমে উক্ত অবগ্তার বিপর্যয় খটিবে, খিস্ব 

প্রায় বিংশ বঙ্সরের মধ্যে বণিত সমাজের অপকম ভি উন্নাির 

ভাঁব দেখা গেল না । বিবাহ সঙ্গট উত্তরোত্তর আরো শয়গ্চর পপ 

ধারণ করিয়াছে । অতএব বন্তমান কাঁলেও এই নাটক খানি 

অসাময়িক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

ইহ! পাঠ করিয়া কেহ কেহ বদি মুহূর্থের জন্যও অনন্যাচত্ডে 

সমাজের কল্যাণ ও নিজ নিজ দায়িত্ব চিন্তা করেন। তবে লেখকের 

পরিশ্রম সফল হইবে। ইতি 

গ্রন্থকা রস্য-- 





নাট্রোলিখিত ব্যক্তিগণ 
পুরুষ । 

গোপাল বাবু ... .... শিক্ষিত খুবক | 

রাম বাবু ১১:০৮ কন্যাদায়গ্রস্ত জনক ভদ্রলোক। 
নবীন বাবু ২৮০৮ গোপালের বন্ধু। 

রাজবললত বাণ ... .  ... গোপাল বাবুর প্রতিবেশী ভদ্রলোক । 

রামশঙ্কর বাবু... নবীনের শ্বশুর । 

ধারেন ১৮০০ বামশঙ্কর বাবুর পুত্র । 

স্থরেন ১:১০ রাজবল্লভ বাবুর পুত্র । 

রেধে। টু ১১. বামশঙ্কর বাবুর চাকর । 

ভদ্রলৌকদয়, চাটুষ্যেমশাই, দাড়ী, মাঝি, নবীনের পিতা, নবীনের 
মাতুল, প্রতিবেশী, বরষাত্রীদ্বয়, সহচর, ইয়ার, ঘটক, বালক ইত্যাদি। 

সত্রী। 

সুশীল। রঃ -*১ রাম বাবুর কন্য।। 

স্থরবালা "* " গোপাল বাবুর ভশ্রী। 

হরস্ন্দরী ... রঃ রাজবল্লভ বাবুর স্ত্রী 
বরদা রর রা রাম বাবুর দূরসম্পকে পিশি। 

বাম! এ 

রাম বাবুর স্ত্রী, গোপালের মা, নবীনের মা, নবীনের দিদি, 

বি, রামশঙ্করের স্ত্রী, নবীনের স্ত্রী, নবীনের শালী, বয়ন্যা। ইত্যাদি। 





গায়ক সম্প্রদায়ের প্রবেশ । 

গীত। 

তুফান্ ভারি তুফান্ ভারি 
সামাল্ রে নেয়ে। 

দেখে গোলমেলে ঝড় দিস্নে রে রড়, 

সামনে থাক্ চেয়ে ॥ 

শক্ত ধরিস্ হাল তোঁর অনেক রে জঞ্জাল, 

টলিচিস্কি, মরিচিস্ কি 

রাঁখরে ঠিক্ দিয়ে। 



২ কন্যাদায়। 

(১) তোর চড়ন্দার গুলো কবোকে বোকেই মোলে। 

কেবল বাক্যি আর আছে কি 

সব গেছে ফর্য়ে ॥ 

শত্ত,র শালা চোঁর লায়ের উপর তোর 
টেকে আছে বসিয়ে । 

কথ কথার ছলে নিচ্চে কাঠ খুলে 

তাঁর বদলে কলে বলে 

দিচ্চে উলু ছেয়ে ॥ 

এখন সমিন্তে ভারি শক্ত মাঝি গিরি 

লা সামলান, পাঁড়ী জমান 

পাজীর মুখে ছাই দিয়ে ॥ 

গায়কগণের প্রস্থান। 

ঘিতীয় গর্ভাঙ্ক । 
১ম দৃশ্য-__গড়পার। 

রাজবল্লভ বাবুর বাঁটির উঠান । 

ন্থরবাল। ও অপর দুইটী বাঁলিক। খেলাঘরে খেল! লইয়া ব্যাপৃতা। 

(নেপথ্যে দরজার কড়া নাড়িতে নাঁড়িতে) “ওগো! বাড়ীতে 
কে আছ গা” ? 

নুরবাল। | “যাচ্ছি গো যাচ্চি” (ছুটে যাইয়া দ্বার উদ্ঘাটন)। 

দ্বিতীয়! বালিকা । বাড়ীর ভিতরের দ্রিকে ছুটিয়া) “ও বি! 

বাইরে কে বাবু এনেছে" ! 



প্রথম অঙ্ক । ঙ 

(বহির্দেশ হইতে রাম বাবুর প্রবেশ) । 

রামবাবু॥ ্রবালাকে লক্ষ্য করিয়।) বেশ ফুটফুটে মেয়েটী 

ত! আরে পাগলী তুই কাদের মেয়ে গা? (হরবালাকে 

ক্রোড়ে উ্থাপন : সুরবাল। কুষ্ঠিত ভাবে নিরুত্তর) । 

(রামবাবু শ্খগত) আহা কি খ্বগীয় ভাব ! এ কচি মনে 
কিযে কিন্তু হ'ল তা ওই জানে ! নেচে নেচে হামিতে * 

হাদিতে এসে দ্বার খুলিল; আর কোলে লয়ে আদর 

কোরে জিজ্ঞানা কচ্চি, এতে মার কথা নাই ! 

(প্রকাশ্যে) হ্যাখা তুমি কথা কইতে শেখনি ? 

(অভ্যন্তর হইতে বির প্রবেশ) । 

বি। (স্বগত) আর পারি না! 

(প্রকাশ্যে) কাকে খোজ গা? 

রামবাবু। বাবুর সঙ্গে দেখা কোর্ধ গো! 

ঝি। (বৈঠকথানার ছিগলীটা বনাৎ করে খুলে) বোসমো । 

আস 

২য় দৃশ্য-_রাজবল্লভ বাবুর বাটার অন্তঃপুর । 
হ্রস্থন্দরী ও বি দণ্ডায়মান। 

হরসুন্দরী । কের্যা ঝি? 

ঝি। নেই ঘেগো বৌড়শে থেকে মাঝে মাঝে আসে ! 

হরমুন্দরী। সুরেণের বের কথ বুঝি? 
ঝি। তাবৈআর কি ? বেমন মিন্ষের গড়ন ! 



৪ কন্যাদায়। 

হ্রনুন্দরী। হ্যা! আমার স্ুরেণকে ডেঙ্গে ডোক্ল।র 

ঘরে দেবো ! আয়ল। সায়লা হবে না! তেমন তত্ব" 

তাবান হবে না ! ওতো আমি হ'তে দোবে। না । 

ঝি। হ্যা মাঠাক্রূণ ! তুমি একটু শক্ত হও, নইলে কর্তার 
সঙ্গে পার্বে না। 

হরসুন্দরী । ঢের ঢের কর্তা দেখিচি, তুই নে! 

বি। তোমার কিছু কত্তে হবে না, দেখ না আমিই ও 

মিন্ষেকে ভাগাচ্চি ! 

হরমুন্দরী । বামুনকে কি বলে এলি ? 

বি। বৈঠকখান। খুলে দিয়িচি, বোলেছি “বোসো” | 
আবার ছু তিনবার “ও ঝি! ও বি! কোরেচে । এখন 

কর্তাকে ডাকে কে? 

হরস্ুন্দরী। তা একবার তামাক দিতে বোলিচিস্? 

ঝি। তোমার দরকার হয় বলগে। 

(খন্ খন করিতে করিতে ঝির প্রস্থান) | 

হরসুন্দরী । মাগীটাও কিন্ত বড় বাড়,য়েছে। 
(হরসুন্দরীর গৃহমধ্যে প্রস্থান) । 



দৃশ্য-_বড় বাজারের ঘাট। 
নৌক! প্রান্তে আসীন মাঝি ও একজন দীড়ী। 

দাড়ী। গীত। 

মা গে গঙ্গে অধম তারিণী 
তার ম। অধমে পাপ নাশিনী। 

আমার দিন যে গেল, কোলে তোল, 

ও মা শিব শির বিহারিণী। 

আমি শুনে তোর কুল্কুল্ রব, হই মা নীরব, 

তনু হোক শব; রাখ কাছে আমায় জননী । 

মা আমি তোর অবোধ ছেলে, মায়ে পেলে আর কাহারে চাহিনি। 

(নেপথ্যে উচ্চৈঃন্বরে) “ওরে এদের দুজনকে জেকে নে ! 

(দুইজন বয়োরদ্ধ ভদ্রলোকের প্রবেশ) 
মাবি। আনুন মশাই আসুন ! এই নৌকো। 
প্রথম ভদ্রলোক । আর মশাই ভদ্রন্থ নাই ! 

ছিতীয় ভদ্রলোক 1 চাকরি বাকুরির কথা আর বল্্বেন না! 
(উভয়ের নৌকা। আরোহণ) 

পথম ভদ্রলোক | পেটের ভাত গেঠের দোন। হ'য়ে উঠলে। ! 



ঙ কন্যাদায়। 

(নেপথ্যে উচ্চৈঃধ্বরে) “আর দুজন যাচ্ছেন |” 

মাঝি । এইদিকে এইদিকে মশাই ! 

(গোপাল বাবু ও নবীন বাবুর গুবেশ) 

নবীন। এখন নৌকায় উঠলে কতক্ষণে দক্ষিণেশ্বরে 
পৌছান বাবে ? 

গোপাল । তার ঠিক কি? আগে লোক জনুগ» দশজন 

পুরে ন। হ'লে ত আর ছাড়বে না ! ছড়লেও দু ঘণ্টার 
বেশী হয় ত লাগবে । ভাটা পড়ে এল । 

(উভয়ের নৌকা রোহণ) 
প্রথম ভদ্রলোক 1 (মাঝির প্রতি) তামাক নাজরে ! 

(দ্বিতীয় ভদ্রলোকের প্রতি) না চাকরিতে আর সুখ নাই ! 

দড়ি । এই টিকে পরাচ্চি মশাই | 

দ্বিতীয় ভদ্রলোক । ও কথা আর কিছু বোল্বেন না। 

এখন মানে মানে পরিবারদের সকলকে এক মুঠা খেতে 

দিতে পালে হয় ! 

প্রথম ভদ্রলোক । আহে ব্যাটার। ত এমনি হোঁয়েছে যে 

বাঙ্গালীকে “উকুন হ'লে নখে তুলে মারে" । 

(নেপথ্যে) ওরে চাড়ব্যে মশাই যচ্চেন। 
(চাড়ুয্যে মশাইএর প্রাবেশ ও নৌকারোহণ 1) 

চাড়ুয্যে মশাই । কিরে কত দেরি? 

মাঝি । এই আর জন দুই তিন হোলেই হয়। 

প্রথম ভদ্রলোক । সাহেবদেরই ব! দোষ কি? 

দিতীয় এ | কেন? 
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প্রথম | যে একদল নর্দনেশে হুজুগে সম্প্রদায় উঠেছে ! 

দ্বিতীয় । নর্জনেশে সন্প্রদারই বটে ! 

প্রথম । কেবল আাঁহেবদের খোচাবে। যাদের হাতে এক 

মুঠ খেতে পাবি ! তাদেরি দিবি খোঁচা? তারা তোদের 

কে যে এত সইবে? 

ছিতীয়। ঠিক বলেছেন, “উদ্ খেতে খুদূ নেই চাট্গেঁয়ে 
বরাৎ।” 

প্রথম । হা! আরে তোর গাঁয়ের দুর্দশা দেখগে ! 

কাহার দিনান্তে জোড়ে, কাহার বা জোড়ে না! 

ছেলেদের দুধ যোগাতে না পেরে এরারুট খাইয়ে মানুষ 

কত্তে হচ্চে ! এল্, এ, বি, এ, পাশ কোরে ২৫২ টাকার 

জন্য লাঁলায়িত ! আর তুই যাস কিনা এজিটেশন 

(4১0161010) কোত্তে ! কিন। গলাবাজি কোরে সাহেব- 

দের ভাগ'য়ে দিবি 

নবীন । এত রাগ কেন মশাই ? 

থোপাল। আপনি আর কেন যোগ দেন দক্ষিণেশ্বরে 

আর এক দিনও গিয়াছিলেন নাকি ? 

নবীন | হ্যা! পরমহতং্ন মহাশয়ের অহিত মাঝে মাঝে 

দেখ কোত্তে হোয়েছে বৈকি? 

দ্বিতীয় । বাছাঁধনেরা টের পাঁবেন যখন দুগি একটি করিয়। 
কন্তা সন্তান জন্মাবে ! 

প্রথম | তাই বলি, কাজ নেই বাবা তোদের বুড়ো ম। 



৮ কন্যাদায়। 

বীপকে খাইয়ে । নিজের সংনার চালিয়ে আর নাকে 

কান্না না কেদে মেয়ে গুলোকে পার কোরে যাস্। 
দ্বিতীয়। কৃত ধানে কত চাল্ যে ধাড়'য়েছে তখন জান্তে 

পার্ষেন ! 

মাঝি | (হঁকা লইয়া) নিন তামাক ইচ্ছে করুন্ মশাই । 

প্রথম । (তু কা লইয়া) চাড়,য্যে মশায় আসুন | 
চাড়যো মশাই | না, ধরান না। 
প্রথম । (দ্বিতীয়ের প্রতি) তবে আপনি ধরান | 

চাড়ুয্যে মশাই । কাল, ক্রমেই শক্ত হয়ে আসৃচে বটে ! 
দ্বিতীয় । এই সময় কি হাঙ্গাম হুজ্জ্রত গুলা কর! ভাল? 

প্রথম । চাকরির বাজারট৷ ত একেবারে মাটি করে দিলে । 
চাড়ুয্যে। কে? 

প্রথম । এই হুজুগে ব্যাটার! । 
চাড়ুব্যে। এ অতি অন্যায় কথ! হয়। 

প্রথম । কিসে £ 

চাড়য্যে। নকলেই এখন চাকরি প্রার্থী হোয়ে উঠছে, 

কাজেই চাঁকরির বাজার গরম হোচ্ছে। আপনার 

যখন চাকরিতে ঢুকেছিলেন তখন কটা লোক লেখা 
পড়া জানতো? মার্জস্পেলিং পোঁড়েছে গুনূলে নাহেবরা 
তখন মোটা মাহিনার চাঁকরি দিত | কাজেই, কি করে £ 

অক্ষর পরিচয়ই অনেকের ছিল না। যাহাদের ছিল 

তাহাদের লহইয়াই পাহেবরা 'কোঁন গতিকে কাজ 

চালাইয়া লইত। এখন ত আর সেকাল নেই ? 
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প্রথম । এখন আর কি কাল পোডেছে £ 

চাড়য্যে। এখন সকলেই লেখা পড়া শিখ্চে | 

দ্বিতীয়। তাতে ত নকলি এনে গেল ! 

চাঁড়ুয্যে। ওকথা বল্বেন না। এখন ছেলেরা সভ্য 

হোয়েছে। নিজেদের পড়াশুন! লয়েই থাকে । আাধা- 

রণের মঙ্গলামঙ্গল ভাব্তে শিখছে । দেশের 

উন্নতির জন্য চেষ্টা করে । তাদের বয়সে আমরা নব 
কি কোরে কাল কাটয়েছি একবার ভাবুন না! যদি 

ভবিষ্যতে দেশের কিছু ভাল হবার আশা থাকে তবে 

নব্য লন্প্রদায়দিগের দ্বারাই হবে । 

প্রথম । ই]! ফুন্ুড়িতেই দেশ উদ্ধার হবে ! 

চাড়য্যে। সকলেই কি শুধুফুকুড়ি করে £ তবে বাওয়াজী- 

দের অনেককেই দেখা বায় বটে মুখে যত কাজে তত 

নন্! আপনি ন1 বিবাহের কথ। তুলেছিলেন £ 

প্রথম | ই] বোল্ছিলাম যে মেয়ের বে দোবাঁর সময় বাছা- 

ধনের৷ টের পাবেন মজ] ! 

চাঁড়য্যে । মুখে মুখে অনেক বাওয়াজীর কাছে শুনেছি 

“বিবাহে অর্থ গৃর, হওয়া বড় পাপ” কিন্ত বিবাহের নময় 

উপস্থিত হোলে কেমন যে অর্থ প্রাপ্তির চেষ্টা হয়, 

কিছুতেই নিবারণ কোতে পারেন না । তখন ভাবেন 
বোক। হোলেই ঠকৃতে হয়! কাজেই শিয়ানা ছেলের 

মত নিজের বিবাহে টাঁকা কড়ী যাহাতে বরং কিছু বেশী 
হু 
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ল'ভ হয় তাহারি চে করেন। ঈশ্বর করুন এদোঁষ 
যেন তাহাদের অন্প্রদায়গত না হয়| ৃ 

দ্বিতীয় । তবেই দেখুন না, সুধু বাক্যের ঝুড়ি তৈয়ার 

হোচ্চে বৈত নয় ! 

চাড়ুয্যে। বিবাহে টাকা দেঁড়ে মুষে লওয়াতে শুধু ত 
ছেলেদেরই দোষ নয়, তাহাতে আমাদেরও দোষ 

আছে। ছেলে এক আধটা পাশ কোলে মনে মনে 

যেন “কার কি লব, কার কি লব” ভাবখানা এসে 

দাড়ায়! এইটাই হোয়েছে বিষম আপদ ! 
দ্বিতীয় । আচ্ছা যেন আমাদেরই দোষ । কিন্ত বাবুর ত 

প্রায় নকল কাজেই আমাদের ডোন্টিকেয়ার কোরে 

দেন। ওটাতেও মেইরূপ কোলে ত কোত্বে পারেন ! 

চাড়য্যে। দে কথা অনেকটা ঠিক্। অনেক বাবাজীই 
এখন প্রাপ্ত বয়ক্ক হোয়ে বিবাহ করেন । বেশ বুঝিবার 
ক্ষমতাও জন্মায়, বুঝাইবার ক্ষমতাও জন্মায়, বিবাহের 
উদ্দেশ্য আদির কথা। ২০০।৫০০ জান হয় ও মুখে বল। 
হয়। কিন্তু নিজের বেলাই টাকা! তখন একেবারেই 

গোবেচারি । যেন বাপ মার কথ ঠেলতে না পেরেই 

টাকার ঝুড়ির দিকে হুমড়ি খেয়ে পোড় তে হোলো ! 
প্রথম । ঠিক বোলেচেন ! 

চাটুষ্যে। হোকৃ। তাবলে কি চিরকাঁলই এইরূপ থাকবে ? 

এখন কথাতেই বেশীর ভাগ উন্নতি দেখা যাচ্চে বটে, 

কখন কথায় কাজে নামপ্রস্তয হোতেও ত পারে ! আমর! 
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যে সেকালে কথাতেও ছিলাম না, কাজেতেও ধৃঁছলাম 
না। 

গোপাল | (নবীনের প্রতি জনাস্তিকে) চাটুষ্যেমশাই বেশ 
কথাগুলি কোচ্চেন ন] ! 

নবীন । (গোপালের প্রতি জনান্তিকে) ]150) ০8) 199 
8210. 01) 1096) 81095 ০01 61১০ 0093102), 

প্রথম । কিহে মাঝি নৌকা ছাড়বে না ? 
মাঝি । এই যে মশাই ছাড়ি। এষে আরো তিন জন 

আম্চেন। 

দ্বিতীয় গ্ভাঙ্ক। 

দৃশ্য__সন্ধ্যাকাল। বীডন গার্ডেন। 
নবীন বাঁবু আশীন। 

গীত। 

না জানি কত প্রেম উলিবে, 

প্রেম পুতলি যবে 'নাথ ! নাথ ! নাথ ।' কবে। 

আনিবে প্রণয় রাশি, কবিত্ব মাথায়ে হাসি 

রবে অক্ষয় পুণিম। নিশি জীবনে । 

রমণী স্থখের খনি!  যারেই করি প্রণয়িনী, 

সেই মোরে সেই মোরে সুখ স্রোতে ভাঙাবে। 

গীত শেষ। 

(গোপাল বাবুর প্রবেশ)। 

0০০৭ 99708 গোপাল বাবু! 
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গোপাল বাবু। (নবীনের হস্ত ধারণ করিয়া) কতক্ষণ ? 
নবীন । এই আস্চি। খানিকক্ষণ এখানে বোস্বেন্ ত? 

গোপাল । বোস্বে। বৈকি (উপবেশন) ॥ 

নবীন | বেশীক্ষণ থাকা হবে না। একটু পরেই যেতে 

হবে। আবার 9009 ঘুনিয়ে এল । 1796 ৪ 

[00101095 ৪য৩6910, | 

গোপাল । আপনাদের 495০০1%6197এর খবর কি £ 

নবীন । এবার 1490693০] ছিলাম আমি । 1১১)০০% ছিল 

19008] 01)01988, 130৮ 8) [907 ৪০17 ০০০৭৫ 

10৮ 99 101] )086109 &0 90 11011901৮20) % 807))90%, 

[০০০1)০1988 1৮ ০৪009116116 60 199 2 

101)01)19 ৮9199 71900. 11) 0500] 0৫ 2) 17১90109- 

101) ছা1)100) 15 26 0006 8০ 07:00 000 50 83910] 

1) 163 1790010, 

গোপাল । আপনার 1,906019 খুব ভালই হোয়ে থাকৃবে । 

কারণ আপনার ইংরাজী কথ। বেশ আসে। 
নবীন । 1109৮ 8]1এর পর থেকে খুব ৪৫100০0টা 

চোলেছে যাহোক্ ! 

গোপাল । হা]! 
নবীন ॥ এবার 81000701109] 1219000এর বময় আপনি 

খুব [116975১$ নিয়ে ছিলেন যে শুনিছি। 

গোপাল । ও ময় যেনা কোলে নয়! গ্রামের লোক 

[,010:99069815০ 58620 কাকে বলে তাই জানে 
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না! এর উপর আবার ভুঁড়ো ভাড়া জন* কতক 
মাথাল লোক আছেন তাঁদের ত কেবল চেষ্টা যে "নাত 

চোরে মশারি বাটা” করেন । মহা মু্ষিল ! 

নবীন । হাহা! হাহাহা! বলেন কি ? 

গোপাল । এতে আর আশ্চ্য কি? 

নবীন । আপনার 001)7055 সন্থঞ্ধে 0190100 কি ? 

গোপাল । উহাতে সম্পুণ 31)90)5 আছে, কিন্ত 
নবীন | “কিন্ত” রাখেন ঘষে? 

গোপাল | 099081088 আমি ভাল বই মন্দ বলি না। কিন্তু 

আপনি রাগ কর্ষেন না আমার ভরঘ। নাই যে ৫9- 

৫7০55এর মুখপাত্র বাঙ্গালী ভায়াদের এ উত্নাহ স্থায়ী, 
হবে! 

নবীন । আপনার এ বিশ্বাস বড় 1/0709088. বলেন কি ! 
নমুদায় 1১151)6 £০7067610 এই বিষয় লয়ে মেতে 

উঠেছে, আর ইহার কোন 126০৮ হবে না ? 42৮ 
(0) 1৮ 190৮এর কথা জানেন ত 10189- 

্090004 ন1 হয় কি মশায় ? 

গোপাল। উশ্বর করুন সুফলই হউক । আশাও ত তাই! 

কিন্ত নেদ্রিনকার চল্তি নৌকার কথা৷ মনে পড়ে? 

নবীন। বুড়োদের কথা ছেড়ে দ্িন। 
গৌঁপাল। কেন কথাগুলে। কি বড় তেতো লেগেছিল ? 

নবীন। শেষে বিনি কথা কইলেন তার্কেই একটু 

99081১19 বল! যায় বটে | 



গোপাল । বাস্তবিক তার কথাগুলি যেন প্রাণে লাগে। 

আমাদের উন্নতির মধ্যে যে কেবল যাক্যিই বাড়ছে 

তাহাতে আর কি কিছু ভুল আছে ? 
নবীন । ও কথা বোলবেন না| এখন কাজে উন্নতি হচ্চে। 

গোপাল। কিসে £ 

নবীন | এই 00007698 হচ্চে ! 401)]10 801/100 0010- 

[0199100 বসে গেছে! 190181960৮0  0001]এর 

1১০10), করবার জন্ তুমুল কাণ্ড চলেছে! বিলাতের 
ভিতর 11)019) 0008610], সব নিয়ে 1/90$019 দেওয়। 

হোচ্চে! আর চান্কি? 

গোপাল। তা বৈকি? অভাব আর কিছুই থাকবে ন1 ! 
সুধু যা এক দুঃখ থাকবে অন্ন বন্ত্রের! ঢের 132০7 
বসান হোচ্চে 10190061121 বানান হবে । আর 

নূর্ধ্য দেবকে আলো দোবার জন্য কষ্ট পেতে হবে ন1 ! 
নবীন । আপনি কি একেবারে নর্বাঙ্গীন উন্নতি চান্ 

নাকি? একে একে হোচ্চে। 

গ্ৰোপাল। হোতে ত কিছু দেখলাম না মশায়। হ্যা। যদি 
1ব909791 ০01007983 88008830] হয় তবে কতকট। 

কাজ হোতে পারে বটে । আর যদি 1367009 138010116 

:901)07%100এর মত হয় তবেই ত গিয়াছি ! 

নবীন | 13070%1 13912010)0 001)07%001, 801919০টার 

7911076 হোলে। তাতে আর বিশেষ কি এনে গেল ? 

গোপাল। ওকথা বোঁলবেন না নবীন বাবু! একটা 



দ্বিতীয় অন্ক। ১৫ 

[ব5007081 150601)059 এত অব উপযুক্ত লোকের 

দ্বারা ৪৪])১০৮০৫ হোয়ে শেষে 196 (11000 1 

নবীন । নকল ি৪৮1০0এর 1115৮0%তেই অমন ঠ॥101৩এর 

কথা পাওয়া যায় | ৪০90) ১০৮ 1)91))19 কি হোলো £? 

গোপাল । তুল্য মুল্য বটে! এ বুদ্ধি অনুনারে ছুরিকা 
খগ্ডকে তরবারি ফলকের শ্বরূপ স্থির করিয়া আপনার 

(3070193510115দের উচিত 41705 4৫৮এর বিপক্ষে 

একটীও কথা! না বল1। 
নবীন । 13210107)0  ০0১0700ট1 থাকা উচিত ছিল 

বটে। 

গোপাল । বলেন কি! বাঙ্গালার আশা, ভরণা, মাথাল 

লোকের হাতে বিশ্বার কোরে কত লোক কত টাকা 

রাখিল। শেষে একটা পয়না ফেরত পেলে না! 

বাঙ্গালার ত এক চির কলঙ্ক আছে বাঙ্গালী ০1৮ 
১6০০] 00210:৮0/ খুলতে পারে না । পারে না, তার 

কারণ কি? বিশ্বান বড়ই কম। আর দরিদ্র বণিয়া 

সঙ্কীর্ণমন। তাহার উপর কাজ শেখে না, জানে না, 

অথচ একেবারে কাজের লোক হোয়ে বন্তে চায় ! 

নবীন । তাই বটে। 

গোপাল । ছুশ ০16 ১৮০০৫ (0100) উঠির। যাক্ 

তাতে আমি তত ক্ষতি মনে করি না। কিন্তু এমন 

একটা কাঁজে ছেলেমানুষি হোলে বড়ই আক্ষেপ হয়। 

নবীন। আক্ষেপের কথাত বটেই । 



১৬ কন্যাদায়। 

গোপাল । 13620991 138/7101)5 00100078000 ৮1] 

হওয়াতে নমস্ত বাঙ্গালায় একটা আঘাত লাঁগিয়াছে । 

প্রাথম থেকে 6011)080011এ ধাহাদের নাম ছিল তাহ- 

দের অপেক্ষ! বিশ্বাদের পাত্র আর কোথায় পাবে £ 

তাহাদের নিকটও টাকা জম] রাখিয়। যদি এক পয়সা 
ফিরিল ন। তবে আর 7১90110 ঠ10, 0798%9এ হয় কি 

কোরে ? 

নবীন | 119799০]র। হয় ত বড়ই 11171] বিষয়টা 

ভাবিয়াছিলেন। হয় ত তাহারা বোঝেন নি 1320111)0 

0০10১079007 সুধু যে একটা 40769107186 তা নয়। 

ইহ1 1২৮৮০0এর একট 1:217017এর স্বরূপ হইত । 

গোপাল । আমি একথা বলিনা যে গোড়াগুড়ি তাহাদের 

ঠকাইবার মতলব ছিল। কিন্তু আমার বিশ্বান যে 

নিজের নর্বাস্বীস্ত কোরেও বিশ্বস্ত দিগের অর্থরক্ষা। কোর্ক 

এরূপ ভাবে কর্তাদের কেহই কার্য করেন নি। 

আপতৎ্কাঁলে “কাজ নাই, গ্রাণ বড় ধন' বলিয়া বাহারা 

সরিয়। পড়িবেন তীহাদের আর 1১00110 9016 কেন? 

সকল 4০166০৮ মহাশয়ই যদ্রি মনে মনে যা শত্রু পরে 

পরে' ভাব গোপন রেখে %0)9107060 কোত্তে বদেন 

তা হলে ত উন্নতি এগ্য়ে এসেছে ! সাধারণের বিশ্বার 

জন্মান কি জোর করে বা [,০০৪:০ দিয়ে ঘটে ? 

নবীন । গোপাল বাবু ও 7০012%এ ঢের 10180895107) চোল্তে 

পারে। আপনি যা বলেন কতকটা। [০1৯০ বটে ! 
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গোপাল | যা মুখে বল। যায় তা কাজে কোরে না দেখালে 
লোকে শুনবে কেন ? 

নবীন । ইহ!!! 

গোপাল । এই বিবাহের কথাতেই দেখুন না । কত শিয়ান। 

ছেলের সংখ্যা দেখ যাচ্চে । “বিবাহে অর্থগৃর, হওয়া 
বড় অন্যায় এ কথা যেখানে সেখানে । কিন্তু নিজের 

বিবাহের সময় আলিলেই আর কাঁজে কথায় মেলে না। 

নবীন। আচ্ছা গোপল বাবু! বিবাহে টাকার কাঁমড়টা যে 
বাড়ছে ইহাতে কি কেবল বর পক্ষেরই দোষ ? 

গোপাল । আমি এমন কথা বলি না। বর পক্ষীয়েরা ভদ্র- 

ব্যবহার করেন জানিতে পারিলে অনেক কন্যাকর্ভীও 

ফাকি দিবার চেষ্ট। করেন । 

নবীন 1 1717)00 19 তে কন্যা ত পিতার বিষয়ের কোন 

ভাগই পায় না! এক বিবাহের ময় কন্য। যাহা কিছু 

আদায় করিল তাহাই তাহার চূড়ান্ত লাভ ! 
গোপাল । নে কথা ঠিক! পুত্র ও কন্যার প্রতি অসদ্বশ ব্যবহার 

করাই আমাদের সমাজের এক বিষম রোগ । কন্যা- 

দায়ের কথ। তুলিয়। ষাহারা “হা হতোন্মি' করেন বাস্তবিক 

তাহাদের অনেকের মনের ভাব এই যে, কন্যার বিবাহে 

যে অর্থ ব্যয়টা হইল সেট। অতি অপাত্রেই পড়িল। 

নবীন । তবেই দেখুন না বরপক্ষীয়ের জোর করে আদায় 

না করিলে কন্যার অবস্থা কত শোচনীয় হয় ! 
গোপাল । অধিকাংশ স্থলে কিন্ত জোঁরের মাত্রা অত্যধিক 



১৮ কন্যাদায়। 

বাগড়য়া যায় । তাই মাজে প্রাণ যায়? ! “প্রাণ যায়! 

শব | 

নবীন | কন্যার বিবাহে অবস্থোচিত খরচ পত্র করিতেও 

কি ইচ্ছাপুর্ধক কেহ রাজী হয় ? এক পয়না খরচ করিতে 

হইলেও চীৎকার, অর দশ টাক খরচ করিতে হইলেও 

চীৎকার ! সুতরাং “প্রাণ যায় শব্দ' অবশ্যন্ভাবী ! তাহার 

ভয়ে আর বরকর্তীর মিছে ঠকা কেন ? 

গোপাঁল। নবীন বাবু ! বরকর্তা ও কন্যাকর্ভী বলিয়া আমরা 
যে ভেদ করিতেছি সেইটাই বোধ হয় ভুল হইতেছে ! 

নবীন । কেন? 

গোঁপাল। কন্যাকর্ত। সাজিয়া অবস্থোচিত খরচ পত্র না 

করিবার প্ররত্তি যে নীচতার এক দিককার পরিচয়, 

বরকর্তী সাজিয়া ভাবী বৈবাহিককে অবস্থার অতিরিক্ত 

খরচ করাইবার প্রবৃত্তি সেই নীচতারই অপর দিককার 

পরিচয় । একই লোক কখনও কন্যাকর্তী আর কখনও 

বা বরকর্তী হইতেছে নাকি? আমাদেরই মধ্যে ত 

কাহার কন্য। জন্মাইলে সেই কন্যাকর্ত। হইয়। উঠিব, 

এবং কাহার পুভ্র জন্মাইলে নেই বরকর্তী। সাজিব এবং 

পরম্পর পরস্পরের নীচতা দেখা ইবার চেষ্টা করিব । 
নবীন--06081 5911)৮1) নাই ! 

গোপাল-_তৰেই ত, যে জাতি মধ্যে অভদ্রতা ও নীচতা এত 

প্রবল, তাহার আবার কোন 4:087995 হইয়াছে বাঃ 

হইতেছে বলিয়। মনে কর। কি একটি মস্ত ভুল নয়? 
০১০ 
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০
০
৬
৬
৯
 

ূ নবীন--তা। বোলে 10717050150 হবে না নাকি? চেহ্ 

করাত চাই ! 

গোপাল--শিক্ষিত যুবকেরাও যদি কার্যাতঃ কেবল ফক্োড 
হইলেন, তবে চেষ্টাটা কি মুখের কথায় হইলেই 
যথেষ্ট হইল ? 

নবীন_-কাঁজে কি কিছুই হোচ্চে না? এই 17970819 

150৫8,019, আরম্ভ হইয়াঞ্ে, ইহ হইতেই ক্রমে দেখি- 

বেন কি অবস্থান্তর হয় ! 

গরোপাল-হা ! কন্তার 1:076607 না হইবার দরুণ বাট। 

ধরিয়া লইলে, আর 1790০১/১০. 904106 10). টাকার 

লোভে বড়মানুবের বাড়ীর মানিনীদের ঘরে আনিবার 

চেষ্টায় কিরিলেই ['977919 150908000এ খুব একটা 

1107)9653 দেওয়া হইল ! 

নবীন | (ম্বগত) আমার বড়মানুষের বাড়ী সন্বন্ধ হোচ্চে 

গোপাল বাবু কি শুনেচেন নাকি ? তা। বলে কে ঠকে 
বল! 

(প্রকাশ্রে) অনেক রাত হোলে ! এই বার ঘাওয়। যাক । 

(প্রস্থান |) 

গোপাল । (হ্বগত ) নবীনও বাগলো। না । যাক্ এর ফল 

ভুগতে হবে। টাঁকার লোভে কি বিবাহেই উদ্যোগী 
হোয়েচেন |! গান হইতেছিল কি? “রমণী সুখের খনি 
যারেই করি প্রণয়িণী” ! যারে তারে প্রণয়িণী করিলেই 
বাদি সুখের সংসার হইত তাহা! হইলে আর বর্তমান 
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বঙ্নমাজে ঘরে ঘরে হ। হতাশ শুনিতে হইত না। 

ভাল বধুগী ঘরে আনিব এ ইচ্ছা থাকিলে অত অর্থলাভের 
আঁকাজ্ষা করিলে চলে না। ধনের অপেক্ষা গুণের 

আদর অধিক করিতে শিখিতে হয় ! 

(প্রস্থান ।) 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 
১ম দৃশ্য__রামশস্কর বাবুর বাী--বিবাহ সভা। 

বরবেশে নবীন বাবু আদীন। 

নবীনের পিতা, মাতুল, ভাবী শ্বশুর ও জনৈক প্রতিবেশী । 

শ্বুর | আপনাদের আসিবার সময় কোন বাধা বিদ্ব ত 

হয় নাই ? 

পিতা । না, উশ্বরেচ্ছায় এখন নির্ধিগ্কে বিবাহটা। বম্পন্ন 
হইলেই হয় | 

শ্বশুর । বরযাত্রী যত গুলি আদিবার কথা ছিল সকলে 

এসে পৌছান নাই ত? 
মাতুল। সব ক্রমে ক্রমে আনচেন। আপনার পাছে 

বেশী খরচ হয় দেই ভয়ে তবু অনেককে নিমন্ত্রণ কর! 
হয় নাই। 

প্রতিবেশী! বোঝার উপর শাকের আটিট! চাপালে আর 

বেশী উৎ্পীড়ন কি হইত ? 



দ্বিতীর অঙ্ক । ২১ 

পিতা | উৎ্পীড়ন মনে হোলে এখনো ত তার পন্থা আছে ! 

গ্রতিবেশী । পন্থ।! আর ক্রমে থাক্চে কৈ? 

মাতুল। তবে চুপ দিয়ে যান। এখন ত আর গ্ডাঢরের 
বে নয় বে স্ুুপুরি দক্ষিণেতে সারা হবে ? 

প্রতিবেশী । না, না, এখন শ্রীল শ্রীযুক্ত বাণীযুক্ত অধমতারণ 
অনন্যশরণ কলেজ-ভুষণের বিয়ে । তাই যেন হো?শঃ 

তা বোলে ত আর মায় রাক্ষসের মায়া কান্না কাণ 

পেতে শোন। যায় না। 

পিতা । কি গো বাবু! তোমাদের দেশে ছেলের বে দিতে 

এঘে কি অপমান হব নাকি ? 

শ্বশুর । আমি কি কোর্ধ বলুন। আমি ত এসব ভ্র- 

লোককেও নিমন্ত্রণ করে এনেছি তবে এরা আমার 

বাড়ী এসেছেন । আমার কি নাধ্য ষেকাহাকে কিছু 

বলি? 
প্রতিবেশী । অপমানটা কিসে হোল, কথার বুঝি জবাব 

দেবার নাম অপমান করা ! 

মাতুল। (নবীনের পিতার প্রতি ) বুঝতে পাচ্ছেন না। 

পাড়াশেয়ে লোকে ত আর পাশ ফাসের ধার ধারে না। 
লেখা পড়ার মর্ষযাদাও জানে না। তাই ছুতিন হাজার 

টাক। খরচ কত্তে হোলেই হাপয়ে সারা হয় ! 

প্রতিবেশী । লেখাপড়ার মধ্যাদ। জানুগ না জানুগ পাশের 

কদরটা পাড়াগায়েই বজায় রেখেচে ! 

পিতা । রাখ্বার দরকার ? 



২২ কলাদায়। 

শুর | যাক ও মব কথা এখন ছেড়ে দিন, কথ। বাড়ালেই 

কথা বাড়ে । লগ্ন হোয়ে এল, অনুমতি করুন কন্যাকে 

পাত্রন্থ করা হউক | 
নবীন | মামা একবার এদিকে আনুন | 

মাতুল॥ কেন বাবা! তোমার 6123 £1910র] সব এসে 

পৌচ্ভার় আর কি? (নবীনের নিকট গমন ) 
নবীন । (জনাগ্তিকে ) ক্মাকি দেবে নাত? টাকা কড়ি ষে 

এখনও উপস্থিত করেনি ! 

মাতুল। (জনান্তিকে ) টাকা গুনে নিয়ে তবে বর উঠাতে 

দেব, অমনি নাকি? 

নবীন । আচ্ছা এখন যান 

পিতা । কত বাজলে' ? 

মাতুল | কেন বাজ্বার খবর কেন ? 

পিতা | না, এই যে লগ্ন হোয়ে এল বোল্্চেন তাই জিজ্ঞানা 

কচ্চি। 

মাতুল । এখনি লগ্নের কি? এখনে। টাকা কড়ি জিনিষ 
পত্র কিছুই নভাম্ছ করা৷ হয়নি, এখনি পাত্রন্ছ করবার 

কথা কেন? 

শ্বশুর । এযা!! 

প্রতিবেশী । পাড়ারেয়ে লোকেরা এখনো এত জুচ্চ,রি 
শেখেনি, ফর্দের সব মিল্য়ে পাবেন এখন ! ভয় নেই ! 

পিতা । বেশ ত সব ব্যবস্থা মত হোলেই ত ভাল! ভয় 

ভরনার কথা ত কিছুই হয় নাই, আপনি রাখেন কেন? 
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প্রতিবেশী । কথাটা বড় নোজা হোয়েছে ! টাক1*হাজির 
করা হয়নি ত লগ্নের কথ] কেন? এ কোনু দেশী ভদ্রতা ? 

মাতুল। আপনি নকল তাইতে কথা কন্ কেন? আমাদের 
আপনা আপনি বোঝা পড় হোচ্চে আর পাঁচ জনেব 

মাথা ব্যথা কেন ? 

গ্ররতিবেশী ৷ লোকের জান। উচিত এসকল কম্ম নামাজিক 

কাজ ! 
শ্বশুর। (প্রতিবেশীর প্রতি ) কাজ কি ভায়৷ আর কথা 

বাঁড়য়ে ? তুমি একবার বাড়ীর ভেতর যাও টাকা কট। 

একট। থালা কোরে আনতে বল, আর নব জিনিষ পএ 

সভায় শীত্ত শীন্ত্র পাঠয়ে দাও ॥ (প্রতিবেশীর প্রস্থান ) 
মাতুল। আগেই ত রোলেছিলুম যে কুটুম্বিতায় সুখ হবে ন1 | 
শ্বশ্তর। পরে কেকি বলে বোলে আমার উপর চোষ্টুলে 

হবে কেন? 

নবীন । (স্বগত ) যাহেগ্ শ্বশুর ব্যাটা খুব ৫19৮০ 0১81) | 

মাতুল। কন্যাকর্ভতাকে নকল দিক নামূলে চোল্তে হয়। 

শ্বশুর । অসামাল্ কি এখনো হোয়েছি £ 

মাঁতুল | যাক্ কথায় বলেঃ লাখ্ কথা না হোলে বে হয় না। 

স্বর । তাবৈকি। 

মাতুল। কত টাকা আনৃতে হবে বলে দিলেন না? 

শ্বশুর । (ম্থগত ) এয 1!!! 

(প্রকাশ্যে) না উনি জানেন বে হাজার টাকার কথ। 
আছে। 



২৪ কন্যাদায়। 

পিতা |* মেকি কথ £ 

শ্বশুর। কেন তাইত কথা আছে! (ট্যাক হইতে ফর্দদ 

বাহির করিয়। পাঠ) “নগদ টাক। হাজার এক |” 
পিতা । তাই বলুন! শুধু হাজার বোল্ছিলেন যে ৫ 

শ্বশ্তর। তাই হোক । এক টাকার ভূল ! সর্ব রক্ষে ! ! 
মাতুল। আহা, হাজার টাকা বোল্্লে যে ছেলের অকল্যাণ 

হয়! জোড়া টাকা কি এনব কন্মে নাম কোর্তে আছে £ 

নবীন । (ম্বগত) মামাও ফেল। যান্ না! 

শ্শুর। হ্যা, হ্যা, আমি শাস্ত্র বাক্যটা একে বাঁরেই ভূলে 
গিয়েছিলাম ! 

(প্রতিবেশীর পুনঃ প্রবেশ ) 

শ্বশুর । কি ভায়৷ নব প্রস্তুত ত? 

প্রতিবেশী । হ্যা! একবার এখন বরকর্ত। দেখে শুনে নিয়ে 

অনুমতি দিলেই হয় । 

পিত। | দেখে শুনে আবার নোয়। কি ? 

মাতুল। ভাল কথা, সে কথাট৷ বল। হোঁয়েছে ? 

প্রতিবেশী । আবার কি কথ ? 

মাতুল। কর্দের ভিতর একটা ভূল হোয়েছে ? 
শ্বশুর । এখন এমন সব অন্যায় কথা উপস্থিত কোলে 

চল্বে কেন ? 

প্রতিবেশী । কি কথাটাই শুনা যাক না ? 

পিতা। । কথাট! নামান্য । যে এত ব্যয় কোতে' বোমেছে 

তার পক্ষে লেট৷ কিছুই নয় ! ৭৫ 
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প্রতিবেশী । অত যদি দামান্য তবে আপনাদের নেটা 
উত্থাপন করাই উচিত হয় না । লওয়| ত ঢের হোলো | 
আর কেন £ 

পিতা | তা হয় না, সে কথ! রদ হবার যো নাই! 
প্রতিবেশী । কেন বেদ বাক্যি নাকি ? 
পিতা । বেদ বাক্যের চেয়েও বেশী, ব্রহ্ম বাক্যের চেয়েও 

বেশী । ছেলের গর্তধারিনীর নিজের আবদার। 
প্রতিবেশী । ও বাবা ! রত্বগত্তার আবদার! তবে ডাক 

ছেড়ে পলাতে হয় বলুন । | 
মাতুল। আপনার মেরূপ কথা বার্ভী গোড়াগুড়ি শুনচি, 

আপনি হোলে নিশ্চয়ই ডাকৃছেড়ে পলাতেন বটে 

রামশঙ্কর বাবু এত দিচ্চেন, আর কখান] দ্রান পাগ্রী 
রূপার কোরে দিতে পারেন না ? 

প্রতিবেশী । (জোড়হাতে ) মাপ কোর্কেন মশাই ! রাম- 
শঙ্কর বাবু আমাদের--কি বলে ? আর টেনে ছুইবেন না। 

মাতুল। আপনার কেন মাথ! ব্যথা £ 
শ্বশুর। কি আশ্চর্য, এমন কোরে পীড়ন কোলে চল্বে 

কেন? নম্বন্ধের মময় ত বলেই হ'ত, তা। হোলে আমি 

_. বুঝ্ডুম যে পার্কো কিনা? 
পিতা । এ আর কি বেশী কথা £ পার্কেন এখন দেখুন না । 
শ্বশুর | এযে ভারি অন্যায় ! 

মাতুল ॥ তা আর কি হবে বলুন £ 
প্রতিবেশী | কি ভাল 2 ছানি শান £. 



২৬ কন্যাদায়। 
নিলা 

মাতুল | চোখ রাঙ্গানর কি ধার ধারি £ 

গুতিবেশী। ভদ্রের সঙ্গে ভদ্রতা কর্তে হয়। অভদ্রের 

নঙ্গে কি আস্তে কথা চলে £ 

মাতুল | অভদ্র ! অভদ্র! আমরা কি ছেলের বেতে 

অপমান হোতে এসেছি নাকি ! নবীন ! ওঠ, কাজ নেই 

এমন ছোট লোকের গ্রামে বিয়ে করে । 

প্রতিবেশী । বরকে উঠয়ে নে যাওনা দেখি! ভদ্রতা 

কাকে বলে একবার শিখ্য়ে দি ! রেধে। ! সদর দরজাটা 

বন্দ করতো | 

মাতুল ॥ মারবে নাকি ? | 

প্রতিবেশী । ন| রেৎ কোর্সে? বরকে ওঠাও দেখি? এক 

এক জনকে থামে বাঁধবো, আর কর্কে তুলে নেগেবে 

দেবো ! আর এক পয়র। দেব না! 

মাতুল। (দরজাভিনুখী হইয়া )হ1] আচ্ছা! 
“পুলীশ 1” এপুলীশ [৮ মেরে ফেলেরে ! বাবারে । 
গুশী খুন! পুলীশ ! পুশীশ ! 

নবীন। (স্বগতঃ) এ! ! ক্রমে যে ভারি 31669: হোয়ে, 
উঠ্লো ! 

প্রতিবেশী । রোধে শীন্ত্র বামুনের মুখটা বেধে ফেল্তো। ? 

( রেধোর সসজ্জ প্রবেশ ) 

মাতুল। মেরে ফেল্লেরে বাবা ও পুলীশ !! 
শ্বশ্তর । ( রেধোর প্রতি ) তুই ব্যাটা সত্যি সত্যি যে এলি 

যা নিজের কাজ দেখ্গে। 
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(গ্রতিবেশীর প্রতি জনান্তিকে ) আর কাজ ফাই ভায়া । 

আর, ওদেরি সঙ্গে ত এর পর কুটুখ্িতে কত্ত হবে |! 

প্রতিবেশী । (জনান্তিকে ) রূপার দান নামঞ্রীকি তবে 

দিতে হবে নাকি ? 

শ্বশুর । (জনা্ডিকে ) অর নামান বিষয়ের জনা সিছা 

মিছি কেলেঙ্কারি ভাল দেখায় না ! শ্যাম বাবুর বাড়ীতে 

বোধ হয় এক প্রস্তুত রূপার বান আছে। দেইটা 
আনাইর। দাও । 

প্রতিবেশী । আচ্ছ। যাই কিন্ত কথাটা ভাল হোল না ! 

শ্বশুর । (মাতুলের পতি) আর চেঁচামেচি কৃর্ষধেন না 

লোকে বোলবে কি? আমার ঘাঁট হোয়েচে । আপনার! 

থামুন | রূপার দান মামগ্রী না হোলেছ নর £ ত হবে। 
ত। আর কি কোর্ক £ 

পিতা । দেখ দেখি ভদ্রলোকের কথ ! 

মুল । আহা! ! কন্যাকর্ভার ত কোন দোষ নাই ! যত 

এই পাঁচ ব্যাটা ফোড়েতেই ত বর্দনাশ পাকার ! 

গ্ঙ্চর । আর ত কোন আপত্তি নাই ? 

পিতা । আপত্তিই বা হোয়েছে কবে? আপনার জামাই, 

আপনার মেরে, স্বচ্ছন্দে নেবান। 

মাতুল। এমন জাঁগাই কিন্ত কার হবে না! রাম বাবু! 

কাঁচের দামে কাঞ্চন পেলেন ! জিত আপনারি ! 
শ্বশ্তর। তাবৈকি? 

নবীন। (ম্বগতঃ) প্পাটা বেচা” 17) 97৪ 059 8০0৯৪ ০ 



২৮ কন্যাদায়। 
টি্রিবিটাটিনিররিরারার 1575 নীতি 2 রি হী 

019 19৮,! দর হোয়েচে এই বার পাঁটা উঠলেন! 

এত গড়াবে ত৷ ভাবিনি ! 

২য় দৃশ্য বিবাহান্তে কন্যোৎসর্গের দালান । 
একটা মাত্র প্রদীপের আলোকে আলোকিত । 

নবীনের পিতা, মাতুল ও ছুইজন বরযাত্রী আদীন। 

মাতুল। কেমন মজাটা করা গেছে! 

পিতা । আমি ভাবিলাম এইরে গড়ায় বা! 

১ম বরযাত্রী । গড়াবার বাকিই বা রেল কি ? 

পিতা । এমন বকাবকি নকলের বেতেই হয় ! 

২য় বরধাত্রী। সেষা হোক, সব আলো গুলে। নিয়ে গিয়ে 

একটা পিদিমূ বসূয়ে দে গেল। কেন বল দেখি? 
১ম বরযত্রী। আহ ভাব খানা বুঝতে পালে না ? তোমা- 

দের টাকা কড়ি নব মিল্য়ে ত পেলে; আর কিসের 

অম্পক ! 

২য় বরযাত্রী । কন্ঠাকর্তার এ কাজট। ভাল হয় নি। 

মাতুল। কন্যাকর্তার কি দোষ, পাঁচ ব্যটাতেই ত খেলে ! 
পিতা । রামশঙ্কর বাবু কিন্ত অতি ভদ্রলোক ! 
মাতুল। ভদ্রলোক ত বটেই !_- 

১ম বরযাত্রী । যদি ভদ্রলোক বোঁলেই ঠিক হোলে। ৷ তৰে 

ভদ্রলোকের বাড়ী এমে এমন ঢলান কেন ! 

মাতুল। আহে! “বেফুরুলে ছাঁদলায় লা! এই সময় 
যা টেনে টনে নোয়। যায়! 



দ্বিতীয় অস্ক। ২৯ 

২য় বরযাত্রী। যাক এখন তোমাদের টানাটানিতে “উলু 

খড় কের প্রাণ যায়”! ষে গতিক দেখচি, আজকে রাত্রে 

এসে কেউ শোবার টোবার কথা জিগ্যেস কোর্কের 

তাত আর বোধ হয় না। 

১ম বরবএী | খুব জব্দট। কোলে য। হোক্। 

২য় বরধাত্রী। এতেই ত বলে “ঘরের খক্র হয় যে বরযাত্রী 

যায় সে*। 

মাতুল॥ ভারি ত জব্দ? আরো! হাজার টাকা ঢেলে দিয়ে 

গিয়ে এ পিদিমটাও নিবরে দে যাক ন। ! 

পিতা । যা বোলেছ ! 

১ম বরযাত্রী । নে যেন হোলো; কিন্তু আমাদের এ "বেধে 

মারে না রয় ভাল "কেন বল দেখি 

২য় বরযাত্রী । বাবারে বাব ! যত কলাবুনে, বাশবুনে মশ। 
এদ্রধে মনের নাধে হুল ফোটাচ্চে | বাজ্ল কত? 

১ম ব্রযত্রী। একটা বেজে গেছে দুটো বাজে । 

২য় বরযাত্রী। তবে একটু মুড়ি ঝুড়ি দিয়ে চোকটা বুজলে 
যে হোত। 

পিতা । আর এখন কি ঘুম হবে ? 

মাতুল। হোতে পারে, একটু শোয়াই যাক, ! 

পিতা । শুলে বদি ঘুম আনে £ সুমুখে এ টাকা গুলে। 

রোয়েছে। 

১ম বরযাত্রী। আপনারা টাকা আগুলে বনে থাকুন আমরা 
এই খানেই একটু গড়াই । (পতন ও নিদ্র।) 



৩৪ কন্যাদায়। 

মাতুল-*গ্যাথ ভায়া একটা গোল কিন্তু রোয়ে গ্যাল ! 

পিতা- কি গোল £? 

মাতুল-নোনার গহনা কখানা একবার ওজন কোরে আর 

কোষে নিলে হোত ! 

পিতা সঙ্গে এক ব্যাটা স্যাগ্রাকে বরবাত্রী সাঁজায়ে 

আন্তে বদি বোল তে? 

মাতুল-আামি যে দিক্টা না দেখবো তা আর ত হবে না। 

পিতা-দ্যাখ ! কাল সকালে যদি কোন রকম বুদ্ধি 
যোথাতে পার ? 

মাতুল | গ্যাখা যাক এখন আমারও যে চোঁক ঢুলে আম্চে ! 

পিতা । তবেই তকি করা যায়? 

মাতুল। এক কম্ম করা বাক! টাকা গুলা চাদরে বেধে 

নেইটাকেই বালিশের মতন কোরে দুজনে মাথা দিয়ে 

শোর যাক । 

পিতা । আচ্ছা তাই কর। 
মাতুল। (চাদর বিছাইতে পিছাইতে ) তাই কি ছাই 

একটা পাত্রে কোরে দিয়েছে ? মান পাতে কোরে 

কাড়ি কোরেছে! এক খানাও নোট নেই | তাই ন! 

হয় সব টাক] দে! তা নয় পয়নাইত ঝুড়ি ৩।৪ দিয়াছে । 
এ গরব সেই শালার পরামর্শ ! 

পিতা । তুমি না বোল্ছিলে যে মানপাতায় কেন দিচ্চেন ? 

মাতুল। শালা বোলে 'আপনার। টাক! পয়সা ভালবানেন, 
তাই দেওয়। হোলো । আবার পাত্রে কেন ? 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ৩১ 

পিতা । আমি বলি আবার বা বগড়া বাধাও ! 

মাতুল। তায় খুব ঠিক আছি! সব আদায় ত হোয়ে গেছে। 
আর ঘাটাতে যাব কেন ? 

পিতা | খুব মজাটা কোরেছ যাচোক ! 

মাতৃল। অমন না হোলে কি এ ক্ষেত্রে আদায় হয ! 

পিতা । চাদর ত বিছুলে এখন কি করে তুলবে £ 

মাতুল। কেন গুনে গুনে তোলা বাক না? 

পিতা । উ! হাঁ! তাহলে কেবল শব্দ হবে, যদি কেউ 

শোনে ত বলবে “নমন্ত রাত্রি ধরে এর টাক। গুনেছে'। 

মাতুল। মিছে নয়! ত্বনে পাতা খানা আস্তে আস্তে তুলে 

চাঁদরের উপর রাখা বাক | 

পিতা । আচ্ছা এন দেখি । ( উ্থাপন উদ্যোগ ) 

মাতুল। কিন্তু ঠক গেছে । 

পিতা । কেন? 

মাতুল। আরো একট মোড় দিলে আরো। কিছু জেয়দ! 

হোতে পাত্বো। 

পিতা । বটে? 

মাতুল। ও দ্রিকটা ধোরেচেন ত? 

পিতা । ইহ! 

মাতুল। উঠান.। ( উত্থাপন ও পত্র ছিন্ন হইয়। টাঁক। 

পয়না ঝনৎ্কার শব্দে পতন )। 

( নেপথ্যে উগ্ররব ) মিল! হায়। মিল। হায় হে। ! 



২ ফন্যাদাঁয়। 

(রেধোর বেগে প্রবেশ) 

রেধো 1 সর্বনাশ কোল্েন মশাই ! ডাকাত পোলো । 

টাকা নাবধান করুন । 
( রেধোর বেগে প্রস্থান ) 

মাতুল। ও রাধু ও রাঁধু! আমাদের একা ফেলে বেওন। 

বাবা। 
পিতা । কেন মোন্তে একেবারে ভুল্তে গেলুম এ ! 

(পিতা ও মাতুলের রেধোর পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ প্রস্থান ) 

প্রতিবেশী ও জনৈক সহচরের ছদ্মবেশে আগমন । 

প্রতিবেশী । বান্দো, পাক্ড়ো, মুমে কাপড় দেকে চাপো! 

সহচর । আর হিন্দি বাতে কাজ নেই, কাজ এক হাকেই 

হাদিল হোয়েছে। আর কেন এই ছুই ভদ্রলোকের ঘুম 
ভাঙ্গীও ! 

প্রতিবেশী । আহা একটা মশারি আনাইয়। টাঙ্গাইয়। দে 
যেয়ে! | 

সহচর | তা হবে । এখন টাকা গুলোর কি উপায় কোর্কে? 

প্রতিবেশী | (দুইট। থলিয়া বাহির করিয়া ) একটা খলেতে 

টাঁক। গুলে, অপরটায় পয়স। গুলো রাখ । চল এখন 

নিয়ে যায়ওয়া যাক । কাল সকালে ফেওয়া যাবে। 

নহচর | খুব মজাটা হোয়ে ! 
প্রতিবেশী । এমন না কোলে মানুষ গুলা শোয়ও না যে! 

সহচর । তুমি যেনা শোয়ার ষোগাড় কোরে দিলে ! 



[দ্তীয় অন্ধ। ৩৩ 

প্রতিবেশী । জোগাড় ঠিক হোয়েছে। রেধো গিয়ে এক- 

বারে মধুবাবুর বাড়ী গিয়ে থামবে, সে খানে আগেই 

নব উদ্যোগ করে দিয়ে এসেছি। 

নহচর । কিন্ত ঘুমের দফা রফা ! 

প্রতিবেশী । এখানে থাকলেও যত ঘুম হোত রেখানে 

থাকলেও তত ঘুম হ'বে। 

সহচর । আর ডাকাত বেশে কাজ নাই চল যাওয়া যাক | 

প্রতিবেশী । এ ডাকাতের হাতে বাঁমুনদের টাকা গুলো গেল 

না, কিন্তু শীত্রই দোনর ডাকাতের হাতে যেতে হবে। 

বেকরা টাকা কি আর থাকে ? 

সহচর । তোমার কিন্তু ভারি রাখ ? 
প্রতিবেশী | সাধে হয়। 

সহচর ।| থোলে দুটে। কার ঘরে থাকবে ? 

প্রতিবেশী । যে বুদ্ধি বলে লাভ কোলে । (খলিরা গ্রহণ ) 

সহচর | সাধে বলে “বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা” ? 

প্রতিবেশী 1 ইতি শ্রীবিবাহ পর্কে অর্থ প্রাপ্তি কাগাভিনয় 

বমাণ্ত। 

সহচর | এখন চলা হোগ; একটা মশারি নিয়ে এদে এদের 

টাঙ্গাইয়া দিতে বলি। 

উভয়ের প্রস্থান | 
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প্রথম গর্ভাঙ্ক । 

প্রথম দৃশ্য-_বৌড়শে বেহালা, রাস্তার চৌমাথ! 
পাড়ার বাম। পিশি দণ্ডায়মান।। 

বামা। য!ই সইএর বাড়ী একবার বেডয়ে আনি। (পূরে 

বরদ স্ন্দরীকে আদিতে দেখিয়া) এই যে নই আস্চে 

তবে আর যাব না । 

বরদাস্ুন্দরীর প্রবেশ । 

বরদা । কি গো সই যে! কোথাও বাচ্চ নাকি ? 
বাঁমা। সই এখনে! অনেক দিন বাচ্বি লো! এই তোর নাঁম 

কোরে পা"টী বাড়াচ্চি আর তুই এসে উপস্থিত ! 
বরদা | পাড় পড়ে গেছি বোন! আরকি এখন মরণের 

নাধ্যি আছে যে এগোয় £ 

বাম । কোথায় যাওয়া হবে £ 

বরদ] | এই রামেদের বড একবার যাচ্ছি । আহ রামের 

বৌটী বড় ভাল! দেখা হোলেই খুড়ী খুড়ী করে দারা 

হয়েযায়! রামের ত এ ৩স্পীটাকা মাইনে, তার 
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মধ্যেই নংসারগী কেসন গুগ্ঠয়ে চালায়! ছেলে মেয়ে 
গুলি কেমন শান্ত স্ুবোঁধ ! রাম ছেলেটাও যেমন নির্কি- 
রোধী, সংসারটীও তেমনি হোয়েছে ! কিন্তু কি অভাগ্যি! 
স্ুশীলার বের ভাবনা ভেবে ভেবে ছুঁসী ছোডা দুজনেই 
যেন শুকয়ে যাচ্চে! বাবা কি ভযানক বের জ্যাপারভ 

পোড়েছে £ 

বাম] । ডুই এক রাম রাম কোরে মরিস! ছোডার বুদ্ধি 

স্দ্ধিই যদি থাক্বে তা হলে কি এত কষ্ট পায়? ছিটির 
লোক ত আর মেয়ের বে দিচ্চে না! আমি কত সম্বন্ধ 

জোটালুম তা আর মনের মতন হয় না! গেয়েত কি 
বিদ্যাধরী, তাই ধনুকভাঙ্গ। পণ করে বমেছেন ! বুড়োকে 

দেব না, দোজবোরে কে দেব না, লেখাপড়া না জাশিলে 

হবে না। দুঃখীর ঘরে দেব ন।। টাকা নেই, কড়ি নেই, 

তোর অত ফোস কেন বাপু £ “বিষ নেই কুলোপান। 

চক্র' ! 'অনৈরণ নহা যায় না, যেন গা ম্বালা করে ' 

বরদা | তোমার নন্বদ্ধ জোটান ত! অমি জানি । অম 

সোণার হার বানরের গলায় দ্যায় কেঘন করে £ 

বাষা। দ্যাথ ও কথা বলিনি | ভাগে থাকেত সেখানে 

বে হবে । পাঁচখানা পোরুলে, পাচরকম খাবে । বরাতে 

অত স্বখ নইলে হয়! 

বরদা | দেখ, গড়পারে রাজবল্লভ বাবুর ছেলের নঙ্গে নঙগন্ধ 

হচ্চে | যদ্দি দেই খানেই ভবিতব্যি থাকে ! 

বাম । নে গুড়ে বালি! সেদিন তাদের বাড়ীর কি শশি 
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নু্ধবের বাড়ী তত্ব এনেছিল তার মুখে সব শুনেছি। 

রাম মনে করে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্চি তবে মেয়ে 

এক বিবি হবে আর কি। বের আর ভাবন। থাক্বে না! 

বারদা । বল কি গো! রাজবল্লভ বাঝু নিজে যে রামের কাছে 
স্বীকার করেছেন ! আর মেয়ে দেখে তিনি কত আন্বাদ 

কোর্লেন, কত সুখ্যেত কোরুলেন। আর নব কথা 

উপ্টে যাবে ? 

বামা। হাতে পাজি মঙ্গলবারে আর কাজ কি? মেয়েও ত 

দশ উতরে এগারয় পড়ে! আর ত বে ন। দিয়ে থাক্বার 

যো নেই | দেখ! যাঁক্ তোমার রাজবল্লভ বাবুর কথা৷ । 

বরদা । বেল। গেছে । এখন আমি একবার হয়ে আনি । 

উভয়ের প্রস্থান | 

২য় দৃশ্য_রাজবল্লত বাবুর বাটার অন্তঃপুর | 
বাবু আহারে উপবিষ্ট। 

ছুদ্ধের বাটা লইয়। হরস্থন্দরীর প্রবেশ। 

হরমসুন্দরী । (বাগী আহারের পাত্রের নিকট রাখিয়1) দেখে 
খেয়ো, বড় গরম নয় ত? 

রাজবল্পভ । (বাচীতে ভাত তুলিতে তুলিতে) ন। বড় গরম 
নয় । 

হরনুন্দরী । (উপবেশনাস্তর) ও বি! আবের চেঙ্গারিটা 
নিয়ে আয়। 
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রাজবল্লত। (ুগ্ধের বাটী হইতে একহস্ত প্রমাণ এ্কটী চুল 

বাহির করিয়।) এখন বুড়ো গরুর জাবন। কিনা । এক 

রকম চলে গ্নেলেই হোলে। ! 

হরমুন্দরী । (ঈষৎ অগ্রতিভ হানি হানিয়) আর পারি না, 

চাল্শে ধোরেচে । এখন বৌ এসে দেখবে শুনুবে। 
তা স্ুরেনের ত বে দেবে না। 

রাজবল্পভ । আ। ! মাগীর নাঁধ দেখ ! কি ছেলেই বিইয়েছ ! 

আবার বৌ দেখতে সাধ হয় ! 
হরসুন্দরী। তুমি বদি ছুচক্ষে আমার সুরেনকে দেখতে 

পার! সুরেন কি আমার মন্দ ছেলে ? তোমার বাড়াতে 

রাড় এনে হুল্লো হুল্লো। কোচ্চে ? না মদ খেয়ে বাড়ীতে 

কখন মাতলাম কোচ্চে? আহা বাছা আমার আসে, 

চোরের মতন ছুটীখানি খেয়ে নিয়েই তোমার ভয়ে 

পালায় ! 

রাজবল্লভ । আমি কি বাঘ? 

হরসুন্দরী । তুমি দেখলেই তাকে বক্বে, ধমৃকাবে | বাছার 

দোষ কিনা লেখাপড়া শিখতে পারে নি। তা বড় 

মানুষের ছেলেরা কি নকলে লেখাপড়া শেখে ? 

রাজবললভ। আর আধিক্যেতা কোরে না। তুমিই ত 

ছেলেটার মাথা খেলে ! আদর দিয়ে দিয়ে, আদর দিয়ে 

দিয়ে ছেলে ত নয় একটি বাদর বানাইয়াছ। 
ঝি। (আমের চাঙ্গারি লইয়] প্রবেশ) এই গে! মাঠাক্রুণ, 

আব এনেছি । দাদ] বাবুর বের কথা হোচ্ছে নাকি গা? 
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হরমসুন্দরী' | চাঙ্গারিটা এইখানে রাখ । তোর দাদা বাবুর 

বের কথা পাড়লেই কত্ত অমনি তেলে বেগুনে স্থলে 

যান! 

বি। তবে নাকি দাদাবাবুর বে ৰে'ডাশে বাম বাবুদের 
বাড়ী হবে ? মাগো ! আমি গিয়ে দেখে এপেছি | ইট 

বেরোনা দেল । আর্নোলা বিছেয় ভরে রয়েছে ! 

মেজেতে ব্যাং থপ থপ কচ্চে ! বিচ্বানা মাড়রে ছ।র- 

পোকা খুকখুক্ কচ্চে ! বাবারে ! এমন দারিপ্গিরের ঘরে 

আবার ছেলের বে দেয় 9 

রাজবল্পভ ৷ গুখেগোর বেটী! তোর ছোট মুখে এত বড় 
কথা কেন £ 

ঝি। আমার কথায় কাজ কি বাবু, আমার কথায় কাজ 

কি বাবু ? (বলিতে বলিতে পা। ঘষিয়া ঘষিয়া গান) । 

হরনুন্দরী। আহ! বি আমার স্ুরেনকে ছেলে বেলা থেকে 

কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে । আর ও একটি 
কথ! বল্তে পারে না ? 

রাঁজবল্পভ । তোমায় কি মাঁদিতেই বে গড়েছিল বিধি ? 

হরস্থন্দরী । তা বোলে যে আমার স্থরেনকে ডেঙ্গো ডোক- 

লার ঘরে বে দেবে তা হবে না । 

রাজবল্পভ | কাজ কি তোমার স্থুরেনের দেতে ? 

হরসুন্দরী । না৷ আইবুড় কাণ্তিক হোয়ে থাকবে ? 
রাজবল্লভ। তবে আমি মনের মতন কৌ কোর্ব তাতে 

তোমর। কথা কোয়ো না । 
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হরসুন্দরী। কেন কম্ুলেটোলার বাড়য্যেদের মেয়ে কি 
খ।রাপ ? 

রাজবল্লভ। রাম বাবুর মেয়ে আর কম্ুলেটোলার মেয়ে 

বামুন শৃদ্র তফাৎ । 

হরসন্দরী | আমরাই বা কি বিদ্যাধরী এসেছিলাম ? 

রাজবল্পভ | চিরটা কাল তেমনি শখের নাগরেও ভালালে। 

(আচমনার্থ বহির্গমন )। 

হরম্ুন্দরী। কত্ত ত বোড়সে বেহাণার দিকেই ঢলেছেন 

দ্রেখুচি ! 

(বির পুনঃ প্রবেশ )। 

ঝ। এখন মাঠাকরণ ভুমি না শক্ত হ'লে আর রক্ষে নেই। 
হরসুন্দরী। আবার কিকরে শক্ত হব বল্? এত করে 

বোল্চি। কতার নঙ্গে দেখলি ত কত কৌদল কোল্জুম | 

তাতেও যর্দ মত্ত নাফেরেত আর কি হবে? মেয়ে 

মানুষের শুধু হাউ চাউ কর]। 
ঝি। যার যেমন ভাগিযি মাঠাকরুণ ! মুখুষ্যেদের মেজ 

বাবুর দে দিন বে হোলো, কত সামিগ্রী নিয়ে এলো । 

কেমন ভারি ভারি নব দানরামিগ্রী ! কেমন খাট পালঙ.! 

কেমন হিরে বসান আডী, দেখলে চোক ঠিকরে পড়ে! 

কেমন ঘড়ি, ঘড়ির টাই । আর কাপড় চোপড় জিনিষ 

পত্র যে কত তা আর কি বল্বে ! ফুলশষ্যার তত্ব নিয়ে 

এসেছিল এক শ না দেড়শ লোক । কত নানন্ নিধি 
জিনিষ ! 
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হরসুন্দরী । ওলো, ওরা এক বড মানুষ আর আমরা এক ! 
বি। কেন মাঠাক্রুণ! কম্ুলেটোলার বাড়যোদের মেয়ের 

সঙ্গে বদি বে দাও ত যা চাইবে তাই তারা দেবে। 

ছেলের মার আবার ভাবনা ? 

হরম্ুন্দরী । নেশেয়ে যেখারাপ। 

বি। খারাপ কি, মুখুদ্যেদের বউএর চেয়ে ভাল হবে। 

আর আমাদের বাড়ী এলে দুবেলা সাবান দিয়ে মেজে 

মেজে দেখবে কেমন রূপ বের কর্কো। | 

হরসুনরী। তাইত বি তবেকি করে কম্ুলেটোলার 

মন্বন্ধট। হয় বল্ দেখি ? 
বি। তাই ত বল্ছিলুম তোমায় শক্ত হতে হবে" আমার 

কথা লব শুনতে পার্কে 9 

হরসুন্দরী | কেন পার্ধ না। তুই যা বল্বি তাই কোর্কো। 

কতার রাগ ত তালপাতার আগুন ! ওকে পার আছে। 

কি কর্তে হবে বল্। 

ঝবি। এখন না, বখন দরকার হবে বলবো । কিন্তু বে হোয়ে 

গেলে আমাঁকে গরদ কিনে দিতে হবে (বলিয়। উচ্ছিষ্ট 

লইয়া! ঝির অন্তর্ধান )। 

হরসুন্দরী । যাক কথায় কথায় সেই অবধি এইখানেই দ্লাড়া- 

ইয়া রয়েছি । কত্বা পান পেলেন কি কে জানে? 
হরমুন্দরীর প্রস্থান 
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দ্বিতীয় গর্ভা্ক। 

১ম দৃশ্য-_রাঁমশঙ্কর বাবুর বাঁটার নিচেকার 
বৈটকখান। | 

রামশস্করের পুত্র ধীরেণ ও জনৈক ইয়ার্। 

ধীরেণ। কি বাবা! আমাদের একদিন পোঠুলো না £ 
ইয়ার । কার পোঠেছে বাবা ? 

ধীরেণ । বাব । সব খবর রাখি । 
“শালী, শেলোজ, ডেয়ো, ঢাকনা 

বলে গেছে রাম শন্মা” 

বাব ! আমর। কি কেউ নই র্যা ? 

ইয়ার। ই! হি!! বলে গেছে রাম শম্মা! (ট্যাক 
বাজাইতে বাজাইতে ) ভয় কি বন্ধু হাজার টাকা নগদ 
পেয়েছি, ছুশ মজা করন! বাবা ! 

ধীরেণ। লুচি মণ্ড। চাইন। বাঁবা | মদ আর মেয়ে মানুষ ! 
ইয়ার । তোমার বন্ধু সম্বন্ধটার কি হ'লো ? 
ধীরেণ | তাইত টেকে আছি বাবা ! 

তোর হাজারে আমার হাজার । 

হবেন গ্রার অন্ধকার |" 

(অদ্ভুত নৃত্য) 

ইয়ার। ই! ভি! 1 “চৌদ্দ কেটে অষ্ট । 
৩ 
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(নবীন বাবুর প্রবেশ ) 

ধীরেণ। (০০০ 218 ফ্েন্ !! ( বলিয়া নবীনের দুই হস্ত 
ধারণ )। 

( ইয়ারের প্রতি ) এই নাও বাঁবা যে কেটে যোঁড় দেবে 

পে এপেচে। 

নবীন । 201)86189, হাতটা ভেঙ্গে দেবে নাকি ? 

ধীরেণ। )99৪] ফম্! ভারি বদ্ ইয়ার বাবা ! লেখ! পড়। 

জানিলেই শুধু হয় না (হস্ত স্থলন )। বে করেছ এখন 

ইয়ার্কি শেখ । 

ইয়ার । (নবীনকে) বন্থুন মশাই । আপনাকে এখানে নূতন 

দেখ্চি না ? 

ধীরেণ। ওহে উনি তোমার আমার মত না! (নবীনের 

দাড়ি ধরিয়া ) “আমার পাশ করা ছেলে । 3. 4 

দিয়ে বিয়ে করেছে তাইতে রাজ্যি নিলে ।” 

(গুননৃত্য) 

ইয়ার। বুঝেছি, তোমাদের ছোট জামাই ইনিই হোয়েছেন ৫ 

ধীরেণ। হ্যা! হ্যা! হ্যা! 

ইয়ার। জামাই বাবুর কাছে খাওয়াটা বুঝি আমারই 
ফোক্লে। ! 

ধীরেণ । একবার ধরে দেখন। ! ও বাবা, কাকের মাংস । 

হাজার এক টাক কন্ কনে পুঁটি মান্ডের মত গুণে নে 

গ্যাল আর আটটা টাক। প্রাণ ধরে খাওয়াতে পালে না । 

নবীন। শোর ভুজ্জিতে কি ফল বল? 
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ধীরেণ । আমর হোলুম শোর! আর রোপেয়া ? শারের 
বিষ্ঠা । 

নবীন । 10651]! 

ধীরেণ । (দুই হাত ভূমিতে দিয় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া) এই 

নাও বাবা, টেবিল ত মুদোবিদে কর “] ১৩৪ 7০১ 
16591)9061011%. 

ইয়ার । ই ! ই !! বন্ধু 1৩৮] কথাটা বুক্তে পালে না ? 

টেবিল ঠাওরালে ? 
ধীরেণ। (কিছু অপ্রস্তত ভাঁবে ) একবার বাড়ীর ভেতর 

ইয়ার। (নবীন বাবুর প্রতি ) মশাই বসুন তবে । আমিও 

অনেকক্ষণ এসেছি । আবার দেখা হবে। (প্রস্থান) 

নবীন । (ম্ব্ত ) আবার দেখা না হলেই কাঁচি | 41)! 

চ1)2৮ 2, 11011191) 1975 01)০চ 1701756 1)859 1170060 ! 

(তাগাক হস্তে ) বির প্রবেশ । 

ঝি। আহা! ধীর বাবুর এক কীর্তি! আমায় বদি বলে 
জামাই বাবু এনেছে ! তা নয়, বলা হলে! “ঝি, বৈঠক 
খানায় এক বাবু এলে তোঁকে খুজ্চে' আমি আবার 
তামাক নেজে মলুম ! জামাই ৰাবু কতক্ষণ এনেছ গা! 

নবীন । (ম্বগত ) সবই ঘমান জুটেছে ! ( প্রকাশ্যে ) এই 

খানিক ক্ষণ 
বির প্রস্থান । 

নবীন। (নিকটস্থ নংবাদ পত্রে দৃষ্টি নিশ্চল রাখিরা, স্বগত) 
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কাজটা অন্যায়ই করা গেছে | 1৮ ঘ]] 10659] [0709 

০91১6 & 1)9]))9 0000101080107), 1735 10 1061) | 

10196 19 00209 19 00209. এখন 0 ট|। মানুষের মত 

হয় তা হলেও নিজের 00130197006 কে এক রকম 

বোঝাতে পারি । কিন্ত এবার যে রকম ঢলাইয়াছে 

তাতে মে আশাও ত কম ! 1301091999 1 70 ; 1919 

7৩৮ 920011)9 ৪19 06 1)01)9. বয়নট। এখনে। কম । 

(নেপথ্যে) জামাই বাবু বাড়ীর ভেতোর এসো । 

নবীনের প্রস্থান । 

২য় দৃশ্য__রামশস্কর বাবুর বাঁটির অন্দরমহল | 
দিব্যাসনে নবীন আমীন । সম্মুখে মিষ্দ্রব্য পুর্ণ থাঁল|। 

কিয়দুরে ঝি দণ্ডায়মান! । 

নবীন । (ন্বগতঃ ) 1006ঠ 1795০ 00% 2, 00101101 10৮- 

05৪৮৮. (প্রকাশে) বি তুইই এদের বাড়ীর গিশ্নি বুঝি? 

বি। অবাক্! আমি কেন গিম্গি হব ! মাঠাক্রুণ রয়েছেন ! 

দিদির। রয়েছে ! 

নবীন | না তোকে বল্ছিলুম মুড়ো গিন্লি । 

বি। অমন অলুক্ষুণে কথা। ক'য়োনা বাপু । 

নবীন । আমি যতবার শ্বশুর বাড়ী এসেঞ্ছি্জঃই ত দেখি জল 

খাওয়ান, খাবার কাছে বসা, কেমন আছি জিগ্যেস 

করা, সব করিস্! তুই যেন আমার শ্বাশুড়ী । 
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ঝি। (নহান্যতে ্গতঃ ) হাজার হোক বিদ্যে আছে কি 
না? জামাই হবে ত এমনি ! কেমন কথার গোছ! 

(প্রকাশ্যে) আমরা বাপু গেরস্তর মেয়ে । 

নবীন । (ন্বগতঃ ) নবীন, বির সঙ্গে বেশ কথা কয়। আর 
ভাবনা কি ? 

বি। আপনি মে কিছুই খেলেন না । 

নবীন। আবার কত খাব! এত মিষ্টি খেলে রক্ষে আছে! 
বি। আপনার রাত্রেকি হবে ? 

নবীন। কদিন পেটটা বড় ভাল নয়, ভাত হলেই ভাল হয়। 

( পান লইয়! নবীনের প্রস্থান 1) 

নবীনের শ্বাশুডীর প্রবেশ । 

শ্বাশুড়ী । হ্য। ল। ঝি! জামাইএর খাওয়া হোলে। ? 

বি। হ্যাগা মা! সেই এলে বাছ। ! আর একটু আগে 
আন্তে পালে না? জামাই কত ছুখু কোলে । 

শ্বাশুড়ী। তা আবার ছুঃখু কি! যেমন এলেন অম্্নি 
খোল্চে পোরা খাবার এলে। ৷ ক্রচীটা কি হ'লে ? 

বি। হ্যাথা হাজার হোক তুমি শ্বাশুড়ী! পেটের ছেলের 

চেয়েও ত জামাইকে বেশী কোতে হয় গা ! 

শ্বাশুড়ী । তুই থাম্ থাম্ ! আ মর্ মাগী! আমায় আবার 
উনি জ্ঞান শিক্ষে দিতে এলেন ! 

বি। আমার$কথায় কাজ কি বাবু! তোমারই জামাই 

খোটা দ্রিয়ে গেল বলে বল্চি 
শাশুড়ী । কিসের খোটা লা ?ফর্দের লব ত ধরে দিয়েচি ! 
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ঝি। “তা বলে জামাই বাবু এলে তোমাদের ফাউকে আদর 

আহ্বান ক'ত্বে নেই ! 
শ্বাশুড়ী । তোর তাতে কি হোয়েছে ! আ মরু মাসী | 

বি। আমাকে যে কথা সইতে হয়! এই বলে গেল "ন্যাড়া 

ঘরের মুড়ো। গিশ্গি ॥ তোমরা এব উপশ্থিত থাকলে তি 

এ নব কথ। হয় না বাপু । 

াশুড়ী|। ও মা! দিতে পারেনি ফের ভেতর পিখে 

'জল খাবারের নময় শালীকে দাড়াতে হবে ।” ভাত 

খাবার নময় শ্বাঙুড়ীকে দাড়াতে হবে| বেদেবার 

আগে এগব লেখাপড়া থাকলে এখন বুঝাত্ন । 

(নবীণের বড শ।লীর বেশ) 

ঝি) (খগতঃ) “একে মন্না তায় ধুনোর পো 1? 
শালী । মা! কিসের বকাবকি গা! ! 

শ্বাশুড়ী । তোরা কেউ জলখাবারের সময় জামাইহএর 

কাছে ছিলিনি বোলে জামাই রাগ করেছে। 

শালী। বিদ্বান জামাই করা অমৃনি নয় বাপু ! অনেক বুঝে 
চল্তে হবে। 

শ্বাশুড়ী । আ! বিদ্যে ! বিদ্যের ত বাঁটা ধরে দিযিচি | 

শালী । ত বলে কি হয় বাপু । বাব তোমার নতুন জামাই- 

এর কত সুখ্যেত করেন । 

স্বাশ্ডডী। ওর কথ রেখে দাও । সোণার বাছার আমার 

হাত প। বেধে জলে ফেলে দিয়েছে ! 
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বি। (ম্বগতঃ) আহ। কাল চূক্ চকে খাটি সোণা ! "টাকার 
জোর ছিল তাই অমন লোণার টাদ জামাই মিলেচে। 

শালী । এই দুইগিবার শ্বশুর বাড়ী গিয়েচে, এর মধ্যেই 

শ্বাশুড়ী বলে “ঘর ঝাট দে" 'শল্তে পাকা” পপিদ্িম যে। 
কর্” আমরা হোলে ত ফেটিং চোড়ে দে ছুট। 

শ্বাশুড়ী । আর নন্কুপ লুনের কথ শুনিম্ নি? 
শালী । না! সে আবার কি হোয়েছিল ? 

শ্বাশুড়ী । আহ] বাছাকে আমার বোলেছে 'দন্ধুপ গুড়ে] 
কর্? । মাগীর আবার লুন খাওয়া হয় না লন্কুপ খাওয়। 
হয়। 

শালী। তারপর! তার পর £ 

শ্বাশুড়ী । তার পর নন্কুপের চাপে যেমন নোড়ার ঘ। 

দিয়েছে অমনি এক টুকরো সন্ধুপ বাছার তুরুতে 
ঠিগ্রে এল । 

শালী। তুরু ছেদা হোয়ে রক্ত পোড়তে লাগলো ? 
শ্বাশ্ডড়ী। নাঁকিছুহয়নিযেন! বলি নেই টুকরোটা যদি 

চোঁকে এসে লাগতো তবে কি হোতো।! আমি ত 

বাছার মুখে শুনে মরি ভয়ে ! 

শালী । কোন্ দিন বিখোরে প্রাণটা বাবে আর কি ! 
বি। (ম্বগতঃ) ঢের ঢের কল্লা দেখিছি কিন্তু এমন্গী 

কোথাও দেখিনি । 

শাশুড়ী । আমি ত খরচ পাতি কোতে কম করিনি । তার 

পর যেমন বরাত্। 
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শালী ।' (উৎকর্ণ হইয়া ) এগ কাঁক। বাবু আস্চেন। 
গেটের মধ্যে না একখান্ গাড়ী ঢুকলো ! দেখি কে ! 

€ প্রস্থান )| 
শাশুড়ী। যাই ধীরু আমার কটা টাক। চাচ্ছিল বুঝি 

(প্রস্থান) । 

ঝি। যাক্। কাঁক। বাবু এসেচেন | তবেই ত দেখুচি 
জামাই বাবুর আজ বৈঠকখানায় আইবুড়ো। শয্যে! 
আবার বামুন দিদি আনেন নি। তবে ত জামাই বাবুর 

ভাত জুটেছে ! যাঁর নাম বাজারের গরমাগরম ঝুনে। 
লুচি! আমি পোড়ারমুখী আবার “কি খাবে গ্রা' 
জিগ্যেন্ কতে গেলুম ! যাই তব একবার বলে দেখি থে 

(প্রস্থান) 



দৃশ্য-_রাত্রিকাল। গড়পার। 

গোপাল বাবুর, কুটীরের দাওয়!। 

গোপাল বাবু গোপাল বাবুর মা ও সুরবালা। 

মা। গোপাল, তোমাদের একৃজামিনের আর কত দিন 

রেল ? 

গোপাল । এটা হোল এই অগষ্ট মাস, আর ৭ মাস পরেই 
এক্জামিন | একৃজামিন ত এসে পড়লে আর কি 

মা। এইটা পাশ করিলেই ত ফুর্ইয়ে গেল ? 
গোপাল । কেন £ 

মা। তুমি যে বলেছ লেখাপড়। শিখে তার পর বে কার্কে। 
গোপাল । পাঁশ কোলেই বুঝি লেখাপড়া ফুরিয়ে গেল ? 

মা। তা বলে বাপু আর বে না কোলে ভাল দেখায় না! 

গোপাল ॥। কেন ম। এখন কি আমি তবে তোমার চোখে 

কদাকার হয়েছি ? 

মা । বালাই ! মা কি কখন ছেলেকে কদাকার দ্যাথে র্যা? 

গোপাল । তবে ভাল দেখায় না বোলে বে? 
নী 
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মা। আর বাবা, আমি চিরকাল কি সংসারের কাজকম্ম্ 

সব কর্তে পারি £ 

গোপাল। তা মা আমি তকতদিন থেকে বোল্চি যে 

একটি চাকরাণী রাখি । বত্যিই ত এখন রান্নাবান্না কর। 
আবার বাইরের পাটঝাট কর! সব কি পেরে ওঠ? 

মা। হ্যা! আবার তিন জন মানুষের পাটের জন্য একট 

লোক রাখতে হবে! তার প্রতি, মাসে ৬1৭ টাকা 
পড়বেনা? 

গোপাল । তা পোঁড়লোই বা । দুঃখের মংসাঁর বটে কিন্ত 

যাহ হউক এক রকমে চোলে যাচ্চে ত ! ও ৬।৭ টাকাও 

কোন রকমে জুটে যাবে । টাঁক1 খরচ হবে বলে এত 
দুঃখ কট করবাঁর দরকার কি মা? এর পর খাটতে 

পারলেই টাকা হবে কিন্ত তোমার এ কষ্ট কি উঠে 

বোম্বে £ 

মা। তুই আমার কষ্টই দেখিস! তোরা দুই ভাই বোনে 
ভাল থাঁকৃলে আমার অতুল সুখ ! 

গোপাল । ভুমি তএ রকম বোলে বোলেই নিজের শরী- 
রের উপর দিয়। সব বহাচ্চ । অসুখ বিসুখ কোল্পেও ত 

তা গোপন কোরে সকল কাজ কম্ম কোর্কে। আমি ত 

মা তোমার বাবু-ছেলে নই যে অত কষ্ট কর ? যে দিন 
কোন রকম অসুখ হবে তখনি বোল্বে । আমর! ছুই 

ভাই বোনে, সব কাজ কন্ম কোরে নেবো | নুর পাষ্ট- 

বাট কোত্তে শিখুচো ত? 
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সুরবাল। | দাদা আমি খেল! ঘরে নকল কম্্ই তু করি! 

মা আমাকে কিছু কোরুতে দ্রেন না তাই ! না হোলে 
মাকে কাজ কতে হবে কেন? 

গোঁণাল । (নভাশ্য; দদি আমার খেলাঘর সাক্ষাতে 

শিখেচেন ত গান হন নব কাজ কর্মই শেখা হয়ে 

গেল ! 

ম|। সুর আমার অনেক পাট করে। ঘর বাট দোয়া, 

কুট্নো কোটা, বাসন মাজা কল কাজেই এগোয়। 

এখন ত যে রকম দেখূচি নেশ গোছাল হবে বোধ হয়| 

গোপাল । ভাই তচাই। গেরস্ত ঘরের মেয়ে গোছাল ন। 

হলে চল্বে কেন ৫ 

মা। তা কাজকন্মে ত ভাল দেখূচি, এখন থেকেইত এক 

দণ্ড বোনে থাকৃতে ভালবাসে না। হয় খেলাঘরের 

পাট হচ্ছে, নয় সংসারের কোন কাজ হচ্ছে, নয় তুমি যে 

পড়া দে যাও তাই অভযান করা হচ্চে । নয় সমবয়েসি- 

দের সঙ্গে মিপেঘুদে খেলা হচ্চে । তাদের আবার 

“মিথ্যা কথা কইতে নেই” “পরের কথায় থ'কৃতে নেই”, 

“'আল্সে কুড়ে হোতে নেই' এই বব শেখান হয় | বোনে- 
দের মেয়েকে আবার পড়! বোলে দোয়া হয়! ভাল 

হাতে পড়েন তবেই সব সার্থক ! নয় ত এই সকল কথা 

এর পর মনে হবে আর ত্বালাঁর উপর জ্বালা বাড়বে! 

কপালে বিধাতাপুরুষ কি লিখেচেন তিনিই জানেন ! 

গোপাল । (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হা। মা! আমারও মাঝে 
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মাঝে এ ভাবনাট। বড় হয় । আমাদের যে অবস্থা আর 

ক্রমে যে বের কাও দাড়াচ্চে তাতে ২1৪ হাজার টাকার 

কমে বে পার পাওয়া যাবে তাত বুঝ্চি না । 

সুর । হ্যা মা এত টাকা কেন চাই গা? 
মা । টাকা বেশী না হলে কি আজ কাল ম! বে হবে? 

সুর। তাই বুঝি দাদা বে করেন নি ? 

মা। তোর দাদা ত বে কোলে কত টাকা পায় ! 
স্বর । তবে যে দাদা টাকার কথ! বোলে ভাব্চেন ? 

মী । তোমার বে তে টাক। লাগবে দেই ভাবনা । 

স্বর । দাদার বেতে টাক। পাওয়া যাবে আর আমার বেতে 
টাক লাগৃৰে কেন মা ? 

মা। তুমি যে মেয়ে মানুষ ! 

স্তর) মেয়ে মানুষ হোলে কি দোষ হয় মা? 

সা । বেটা ছেলে না৷ থাকলে সংসার অন্ধকার ! আর কথায় 
বলে “মেয়ে ছেলেটা, মাটীর ঢেলাটা, টপ. করে নে জলে 

ফেলাটা”। 

স্বর। মার এক কথা ! বেটা ছেলে নাকি পিদিম্ 
মা। আহংখ্যাপা মেয়ে! বেট ছেলে সংসারের কত কাজে 

আসে? 

স্থুর। হ্য। মা ও বাড়ীর লম্ষ্মী কাকা সংসারের কি কাজে 

লাগে গা ? ছুপুর বেল ত দেখি খেতে আসে তার 
পরেই ফুলুট হাতে করে বেরোয় । আবার শুনি সে 
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দিন অনেক রাত্রে এনে রাগ করে হাড়ীকুড়ী ভেঙ্গেচে। 
আর মেরে মেরে খুড়ীমার হাড় গুড়ো। কোরে দিয়েচে। 

মা। সেদিন মদদ খেয়ে মোরে ছিল কিন। ! 

স্র। খুড়ীমাইত দেখি অসার নংসার করে খেটে খেটে 

সারা হন্! 
মা। তাকি কোর্ষধে বল অত বড় সংসার আর এ একটা 

বৌ । যে শ্বাশুড়ী, তিনি বুড়ো হয়েচেন আর কাজ 

কন্দম কর্ভে পারেন না। বড়'র বে বৌ তিনি বড় 
মানুষের মেয়ে বাপের বাঁড়ীই প্রায় বার মান থাকেন । 

যখন আমেন তখনও ছোটর ঘাড় দে সব চালান! 

সুর। জ্যাঠামশাই তবু কাঁজের লোক বাপু! হ্যা গা. 

জ্যাঠামশাই বে তে টাকা পেয়েছিলেন ? 

মা। হ্্যা!! টাকার লোভেতে বড় মানুষের মেয়ে বে 
কোলন! এখন বলেন গেরস্তর মেয়ে বে কল্লে ভাল 

হোতো। । 

স্বুর। আর খুড়ী ম। কত টাকা পেয়েছিলেন গা ! যে অমন 

নিক্ষম্মার সঙ্গে বে কোরেচেন ? 

মা । পোড়া কপাল আর কি ! তোর এ খুড়ীমার বে দিয়ে 

খুড়ীমার বাপের। ধনে প্রাণে মোজেছে ! বাড়ী বন্ধক, 

বাগান বন্ধক, সব দিয়ে অমন সোনার টাদ মেয়েকে 
একটা বানরের হাতে ফেলেছেন ! 

স্থর। বের সময় লন্্মীকাক। কাজের লোক ছিল ? 

মা। ওর চিরকালই এ দশ! 
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স্থর | ' তবে বুঝি তখন পড়া শুন করিত $ 
মা। পড়া শুনা আবার কবে কোরেছে? 

স্থর। তবে কেন টাকা পেয়েছে £ 

মা। ব্যাটাছেলে বেলে ! 

সুর! মার এক কথা! হা! দাদা? ব্যাটাছেলে হোলে 

মুখ ও ভাল, মাতালও ভাল, নিফম্মাও ভাল, হতচ্ছেড়েও 

ভাল ! তা বুঝি আবার হয় ? 

গোপাল । (ম্বগতঃ) বালিকার এমন শ্বাভাবিক প্রন্সের 

জবাব দিতে কি সগাজজ কখন ভেবেছে? (প্রকাশ্যে) 

হ্যা! দিদি আমাদের দেশে অনেক গময়ে তাইই হয়! 

নুর । (নৌৎ্সুক্যে) আর মেয়ে মানুষ হাজার ভাল হোলেও 
তার ভাল হবেনা? 

গোপাল । (শ্বথতঃ) এই কথাটীর মীমাংসার জনা কত ষে 
ভাবি তা বালিকা তোমায় কি বুঝাইব। যখনি 
তোমাকে গৃহকম্্ শিখিতে বলিয়াছি, যখনি তোমার 

রীতিনীতি ভাল হউক ইচ্ছ। করিয়াছি, যখনি তোমাকে 

লেখাপড়া শিখিবাঁর কথ বলিয়।ছি, তখনি মনে হইয়াছে 
যে আমাদের দগ্ধ দমাজে নৎশিক্ষাবতী স্ত্রীর আদর 

নাই। বিবাহে বরের কর্তৃপক্ষীয়েরা ভ্রমেও একব!র 

দেখিবেন না যে, যাহাকে গৃহে বধুটী করিয়া লইয়া 
যাইবে সে গৃহলক্ষ্মী, সংসারের শ্রী হইবার উপযুক্ত কি 

না। কেবল এক অর্থ তৃষ্জাতেই সকলে অস্থির ! এ 

পাপের পুর্ণ প্রায়শ্চিত্তের আর কতদিন বাকি? সংসারের 
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সুখ ত লোকের প্রায় ডাঠয়া আনিয়াছে । এখনো কি 

লোকের চক্ষু খুলিবে না? (প্রকাশ্যে) ভালর ভাল 

ঈশ্বরই করেন । 

সুর। তবে খুউ্রীমার অত কষ্ট হোচ্চে কেন? 
গোপাল । আমর কি দিদি নকল কথ বুঝিতে পারি। 

তামার খুডীমার কি ভাল হবার আশা একেবারেই 

গ্রেছে ? তোমার খুড়ীমার ছেলেটী মানুষের মত হলে 
নকল কষ্ট যেতে পার্কে আর লক্ষ্মীকাকাও যে চিরকাল 

এ রকম থাকৃবে তাই বা আমরা কেমন কোরে জানবো ? 

স্থর। তা বটে! 

গোপাল । (ব্যস্তভাবে) মা ভাত বাড় গে।। 

মা । যাই (প্রস্থান)। 

গোপাল। স্থুর। ঘুমোও থে । আমি মাছুরটা তুলে ঘরে 
রাখি। (মাদুর গুটান হইলে সকলের প্রস্থান) 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 
১ম দৃশ্ট-_রামবাবুর বাটার বহির্দেশ | 

জনৈক ঘটকের প্রবেশ । 

ঘটক | (উচচৈংস্বরে) রামবাবু! রামবাবু! রামবাৰু মুশয় 
কিবাড়ী? 

রামবাবুর প্রবেশ । 

রামবাবু। ঘটক মশাই যে, আস্তীজ্ঞা হয় (নমস্কার)। 
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ঘটক | (নমস্কার) আপনার কন্ঠার নন্বন্ধের বার্তা ? 
“অষ্ট বর্ষা ভবেক্ষৌরী নব বর্ধাতু রোহিণী। 
দশ বর্ষ ভবেৎ কন্যা! অত ভদ্ধং রজঃম্বল1 ॥” 

আর রাখতে নারেন ! 

রামবাবু। আমাদের শাস্ত্রের বচন পাল্তে গিয়ে কার 

গলায় মেয়েটাকে বেঁধে দি বলুন ? 

ঘটক । ই! পাত্রাপাত্র আছে বৈকি! জুপাত্রের জোগাড় 

করা চাই ! তার জন্য ছুর্পাচ দিন কালবিলম্বে কা 

হানি। শাস্ত্রে এত বল্চেন 

“কামমামরণাতিষ্ঠেদগহে কন্যর্তমত্যপি 
_ নচৈবৈনাৎ প্রযচ্ছেত, গুণহীনায় কহ্িচিৎ” 

রামবাবু। তবেই বলুন দেখি আপনার ছুী বচনেরি সাঁম- 

গস্য এখনকার কালে থাকে কৈ ? 

ঘটক। আহা হ! ভূমি যে গোল কোচ্চ। শান্ত্ার্থ লতে 
হবে। শান্্কারের মত হচ্চে কুলীন খুঁজে মেয়ের 

বিবাহ দিবেক। 

রামবাবু। কুলীন খু জতে গেলেই ত “বাঁশবনে ডোম কাণা!, 
ঘটক। কুলীনের কথা বলেন ত কালই ছু'শ কুলীন বর্তমান 

না কর্ভে পারি ত ব্যবসায় পরিত্যাগ ! বশ ! ব্যবসায় 

পরিত্যাগ ! আর কি চান? তবে যে বলবেন “নবধ! 

কুল লক্ষণং” তা। চল্বে না। যুগ্ধন্ম, কালধর্্ম ত 
স্বীকার কর্তেই হবে ! ব্রা্মণের উপনয়নের বময় ক্ষ্ণ- 

শার্দল চর্দের ব্যবস্থা । উহা এখন পাওয়। যায় ন! 
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ব'লে কি উপনয়ন হবে না? এক টুকরো চণ্ম হোলেই 
হোলে! তবে দেখতে হবে নেটা শিয়াল কুকুরের চাম্ড়। 

ন1 হয় ! মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ |” এমন ত বলেন 
নাই যে মধু অভাবে নারিকেলং দদযাৎ"! মধু না 

থাকিলে মধু জাতীয় ষে গুড় তাহাই দেয় হা! হা! হ|! 
রাম বাবু। আপনি বলেন কুলীনের ছেলে কুলীন এই কথা £ 
ঘটক 1। এত স্বতঃসিদ্ধ । বংশ মর্যদা কি লোঁপ হবার যে! 

আছে? ধৈবানুগ্রহ না৷ থাকিলে কি কুলীন সন্তান 

মেলে ! বড় বড় সভায়, তা বড় তা বড় লোকে কুলীন 
সম্ভতানের মান রেখে গেছেন । একবার স্বয়ন্বর হয়েছিল, 

সভায় মহ! লমারোহ, কত মহামহোপাধ্যায় কুলীন 
সভারঢ় হয়েছেন, কন্যা মাল চন্দন লইয়া উপস্থিত । 

নভায় বিচার পড়ে গেলে! কার কুল মর্যাদা অধিক | 

মহা! বিচার ! তুমুল নাম ! এমন দময়ে একজন কুলীন 
সম্তান উঠে বলেন “মাল! চন্দন যদি দিতে হয় ত আমার 
গোদের বেঁজির উপর দিক |” সভা স্তম্ভিত! দেশ 

বিদেশের ঘটক একত্রিত | পুনবিচার | হা! সেই গোদের 
বেজিরই কুল বটে! খোখ্রোর জাত না হলে কি চক্র 
ধরে? কেশরীর জাত না হলে কি গর্জন সম্তবে ? হা! 

হা! হা!! 

রাম বাবু। মাপ্ কোরবেন মশাই ! অত কুলের মর্ধ্যদায় 
কাজ নেই। কুল কুল করে কি মেয়েটার গলায় দড়ী 

'কলসী বেধে ভাস্ইয়ে দিতে হবে নাকি £ 
পা 
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ঘটক | ' কি কথা। কন্! মেয়ের কপালে যা আছে তাই 

ইবে। অনৃষ্ট মূলং হি সর্বং। শাস্ত্র লিখ্চে। 
লন্বব্যমর্থৎ লভতে মনুষ্যঃ 

দৈবোপি তং বারয়িতুৎ ন শক্যঃ। 

অতে। নশোচামি ন বিম্ময়োমে 

ললাট-লেখা ন পুনঃ প্রায়াতি ॥ 

ললাটে যা লেখ আছে 'ত। ফিরাইবার বাধ্য কার ? 

ললাট বড় জিনিষ ! অতো। ন শোচামি ন বিন্ময়োমে” 

শোক করিলেও চলিবেক ন1, বিন্ময় করিলেও হইবেক 

না। অদুষ্ট পদার্থ এমনি ! হা ! হা! হা !! 
রাম বাবু। আপনার বুঝি এই সব মতলোব ! একটা কোথা 

থেকে বুঝি বাঁদর ধরে এনে গছাইয়া দেবার চেষ্টায় 
আছেন? শেষে বল্বেন, যেমন অদৃষ্ট তেমনি হয়েছে ! 
আপনি শান্তর নিয়ে শিকেয় তুলে রাখুন গে, আপনি 

আমার মেয়ের বের কথায় থাকবেন না । 

| (গমনোদ্োগ ) 
ঘটক । (শ্বগতঃ) বাগ্লোন। দেখ্চি। (প্রকাশ্যে) আহ! 

হা যান কুথা! শাস্ত্রের উপর রাগেন? শাস্ত্রে এওত 

. লিখ্চে ! 

বিষমাৎ হি দশাৎ প্রাপ্য দৈবৎ গহয়তে নরঃ | 

আত্মনঃ কম্ম দোষঞ্ নৈব জানাত্যপপ্ডিতঃ ॥ 

কিন, নরঃ বিষমাঁৎ দশাৎ প্রাপ্য দৈবং গহয়তে | মানে 

কি£ মানুষ বিষমা দশা কিনা দুর্দশ! প্রাপ্ত হইলে 
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দৈবের নিন্দা করে । আর অপগ্ডডিত কিনা মূর্খ আত্মনঃ 

কম্মদোষং নৈব জানাতি। মূর্খ আপনার কর্মমদোষ 
জানিতে পারে না। যেযার নিজের কম্মের ফল্ভোঁদ 

করে। অদৃষ্ট অদুষ্ট করে বেড়ালে চলিবে কেন! 
আপনি না হয় এই শান্ত্ার্থই লবেন। 

বাম বাবু। আপনাদের বেশ নব শাস্ত্র ত? এত জোগাড়ও 

রেখেচেন ! 

ঘটক । জোগাড় ন। রাখিলে কি আমাদের চলে ? কথায় 

বলে ঘটকের ঘটকালি ! লাঁখ্ কথ! ন! হলে একগি বিভ। 
হয় না, জানেন তঃ আর আমাদের কত শত বিভ। 

দিতে হচ্চে, কাজেই তর্কশান্ত্র একটু একটু শিখিতে হয় 
হ। হা! হ1!! 

রাম বাবু। (ম্বগতঃ) কি বর্ধনেশে ব্যবনায়ই যে শিখে- 

ছিলে । অমাঁজটাঁকে যেন ভ্যাড়া বানাইয়া রেখেচ ! 

(প্রকাশ্যে) কোথায় কি যোগাড় করেচেন এখন বলুন । 

ঘটক । বোঁন বিষুপুরে একটী কুলীন বন্তান আছেন, পাঁচ 
শত টাকা হলেই মেটীকে আনা যায়। 

রাম বাঁবু। ছেলেগি কেমন ? 
ঘটক । দেখ্তে শুনৃতে মন্দ নয়, বিষয় কর্ম বেশ শিখেছে । 

জমীজারাত ও ঢের আছে । আর ভারি কুলীন ! 

রাম বাবু। তবে যে ৫০০-২ পাঁচ শ টাকায় রাজী হবে ? 

ঘটক ॥ কি জানেন তার মা নেই। বাপের কিছু দেনা প্র 
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হয়েছে । জমী গুলি বাধা । আর ছেলেটীও লেখ। পড়া 
শিখে নাই। 

রাম বাবু। রাঙামুলো। ! তবে যে বল্লেন “বিষয় কণ্দ্দ বেশ 

শিখেছে ।” 

ঘটক । ও নব দেশের বিষয় কম্ম। 

রাম বাবু। কি? 

ঘটক। ক্ষেত্র কম্ম। 

রাম বাবু। কম্ম চান! শিক্ষা শুন্য ! মাতৃহীন! বাপের 
দেনার দায়ে জমী বিকৃয়ে রয়েছে ! পাঁচ শ টাক। দিয়ে 

তার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে হবে! কি ভুষণোর 

বাঙ্গাল্ পেয়েছেন নাকি £ 

টক । আচ্ছা ওটা যাক্। বেশী দরে যেতে চান? 

রাম বাবু। কতদূর? 
ঘটক । বড় বেশী নয়, তিন চারি দিবসের রাস্তা | সেখানে 

যদি বিভা হয় ত খরচ খুব কম হয় আর ছেলেটীও ভাল 
হয়। তার মা বাপ মব বর্তমান। আর কুলেরও 

গৌরব! 

রাম বাবু। ব্াস্ত। ঘাট কেমন £ 

ঘটক । বড় মন্দ নয়। রেল নাই, কতক যেতে হবে নৌকায়, 

কতক যেতে হবে গরুর গাড়ীতে । বড় বেশী হাটতে 

হবে ন1। 

রাম বাব। খরচ ত কিছু হবে? 
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ঘটক। ছুইশত টাক। নগদ, আর বর যাত্রীদিগের পথ 

খরচা । 

রাম বাবু। বিষয় আশয় কেমন ৫ 
ঘটক । বিষয় আশয় থাকলে, পাশকরা ছেলে ২০*-টাকায় 

আর রাজী হয়? 

রাম বাবু । কিপাশ করেছে? 

ঘটক | দুটো পাশ ! 

রাম বাবু। কিকি £ 

ঘটক। একটা বাঙ্গাল! আর একটা ইংরাজী । 
রাম বাবৃ। ইংরাজী কি এপ্টান্স! কোন্ ডিভিজনে £ 

ঘটক । কিকন্? 

রাম বাবু। কোন্ শ্রেণীভুক্ত হয়েছে? 
ঘটক। তাদের স্কুল থেকে এবার ৫ জন ছেলে পরীক্ষা 

দিতে এসেছিল এ পাঁচ জনের ভিতর তিন জন তিন 

বৎসর করিয়া পরীক্ষ। দিয়াছে একজন চারি বৎসর 

পরীক্ষা! দিয়াছে । আপনার যে জামতা হইবে সেগী মাত্র 
ডুইবার পরীক্ষণ দিয়াই পাশ! তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হই- 
লেও গ্রামের সকলেই সুখ্যাতি করে । সকলেই বলে 

গোকুলটাদ গ্রামের মুখ উজ্জ্রল করেছে । দেই গোকুল 
টাদকে আপনি জামতা করে রুতার্থ হউন ! 

রাম বাবু । রক্ষা কর্কেন ! 

ঘটক । (ন্বগ্নতঃ ) আ৷ সর্বনাশ ! আমি মনে করিভেছিলাম 
এইবার গেখেছি । (প্রকাশ্যে) সেকি মশাই ? অমন লেখা 
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পড়া ওলা ছেলে, আর কুলীন সন্তান ! খরচ ও খরচের 
মধ্যেই নয়। আর ইচ্ছ! করেন জামাইকে ঘরে রাখিয় 

বাকি যে কয়টা পাঁশ আছে সব কটা করাইয়া লউন 1 

বয়ন মাত্র ২১ বত্মর । আপনার মেয়ের সঙ্গে বেশ 

নাজন্ত হবে। অমতে অরচি ? 

রাম বার। ছেলে পাঁড়াগেয়েঃ ২১ বতমর বয়লে একবার 

ফেল হয়ে দ্বিতীম্নবারে থার্ড ডিভিননে এপ্টান্স পাশ ! 

তিনি লেখ। পড়া শিখে কাজ কন্ম করবেন, সংসারের 

দুঃখ ঘুচাইবেন আশা ! তাকে পরামর্শ দিবেন আর পড়! 

শুনায় কাজ নাই এই সময় থেকে কম্ম কাজ কোন 

রকম শিখে ছু পয়সা আনবার চেঈগা করেন। আর 
কিছু সংস্থান না করে যেন বিবাহ না করেন । পাঁড়া- 

গায়ে সুখ তের ধ্বজা। উঠেছে বলে বেন মনে না করা 

হয় যে শিক্ষাটা যথেষ্ট হয়েছে ! 
€ ন্গত ) এই ছেলেকে ২০০- টাক নগদ আবার লেখ। 

পড়া শেখান ! 

ঘটক । সে খবরে আপনার কাজ কি কন্যাদায় হ'তে 

উদ্ধার হবেন আর নির্দোষীর ঘরের ছেলে পাবেন । বস! 

যথেষ্ট ! 
বাম বাব। আপনার ন্ব্ধ আনিবার দরকার নাই । 

যেখানেই বিবাহ হউক আপনার পাওনা খণ্ড আপনি 

ঘরে বসিয়া পাবেন। আমি রাজবলপত বাবুর বাড়ীহ 

মেয়ের বে দেবে হর করেছি । 



চতুর্থ অঙ্ক। ৬৩ 
রানার 

র ঘটক | ( কর্ণে হাত দিয়া) রাম! রাম! সে যেনিচু ঘর! 

রাম বাব। বোয়ে গেল! আমি একট] দ্রেবীবরের ভ্যাড়। 

হইতে রাজী নই । 

ঘটক। যদি নিচু ঘরেই দেবেন তবে ওখানেই ত একটী 
বেশ ছেলে রয়েছে । তাকেই দেখুন না? 

রাম বার | কে? 

ঘটক । গোপাল । 

রাম বাবু । গোপাল বাবু যে এখন বে কোর্কসেন না। 

গোপালের নঙ্গে বে দিতে পাল্লেত মনের ক্ষোভ মিটে। 

আহা বেশ ছেলেগি, বেমন লেখা পড়া শিখেচেন, তেমনি 

স্বভাব চরিত্র । আর কেমন সংরারী ! আমি তার নঙ্গে 

কথা কোয়ে দেখেছি । লেখা পড়া শিখচেন বলে যে 

বে করে বড় মানুষ হতে হবে এভাব তিনি মনেও স্থান 

দেন না| তিনি বলেন যাকে বে করে আন্তে হনে সে 

সংসারের উপযুক্ত হওয়া চাই । গ্ৃহস্থের মেয়ে হবে, 

শাস্ত শিষ্ট হবে । গৃহ কর্মে দক্ষ হবে, লেখ। পড়া কিছু 

জানিবে, বুদ্ধিমতী হবে, গোছাল হবে, এমন বৌ যদি 

ঘরে আমে তবে নেই ত লক্ষ্মী । লোকে এমন ধার! 
বৌ ত ঘরে আনিবার চেষ্টা করে না । কেবল কে কত 
বেশী টাক দিয়ে একটা! ম্যাক আজুলী গছাইয়। দিতে 
পারে এই খুঁজে খুঁজেই সকলে সারা হোলো ! গৌপাল 
বাবু আমাদের সকলি জানেন। তিনি আমার মেয়ের 



৬৪ কন্যাদার। 

কত্ত সুখ্যাতি করেন । উহাদের অবস্থ1 একটু ভাল 

থাকিলে কি গোপাল হাত ছাড়া হস । 

ঘটক । (সাশ্চ্যয বিল্ফারিত লোচনে) এযা ! আশ্রর্যয 

কাল ধন্ম ! নিচু নিচু তস্য নিচু ঘর! তাঁর সঙ্গে বিবাহ 
দিতে কোন আপত্তি নাই ! তবে শ্রোত্রীয়, বংশজ, 
চৌধুরীদের ঘরের ছেলে আনিতে দোষ ? কুল মর্যাদা! 
লোপ পাইল দেখি ! 

রাম বাবু । আমি ত কোন দোষ দেখি না। তবে এখনও 
চল্তি হয় নাই। রাজবল্লভ বাবুর ছেলের বঙ্গে বিবাহ 

না হয় ত তখন দেখ। যাবে ! | 

ঘটক । নেগুড়েবালি! সে ছেলের অন্যত্র সম্বন্ধ হচ্চে। 

যে কুলীন হয়ে কুল মর্ষযাদা রাখে না সে ত অকুলীন ! 

অকুলীনের কন্যার সহিত রাজবললভ বাবুর পুত্রের 

বিবাহ! একি সম্ভবে ? 

রাম বাবু। দেখুন ঠাকুর! “কুলমর্ধযাদা' “কুলমর্ধ্যাদা' কোরে 

বেশী হাঁপাবেন না । বড় বড় কুলীনের ঘরে বড় বড় গণ্ড 

মূর্খ জন্মাচ্ছে কেন বোল্তে পারেন ? শুক্র শোণিতের 
নৈকট্য সম্বন্ধে যে বংশ একেবারে অধঃপতিত হয় সেট! 
আপনারা আমোলেই আনেন না! কেবল “কুলীনের 

ব্যাট। কুলীন” বলিয়া একট চীৎকার শিখিয়া কতকগুল। 
গর্তশ্রাবের সৃষ্টি করাচ্ছেন 

ঘটক ।॥ ক্যান! শান্ত্রেত লিখ্চেন 



চতুর্থ অস্ক। ৬৫ 

“প্রঞ্চমে নপ্তমে বাপি যেষ।ম্ বৈবাহিকী ক্রিয়া, 
তে চ সন্তানিনঃ সর্ষে পতিতাঃ শূদ্রতাৎ গতাঃ । 

রাম বাবু। তবে ওটা মানা হয় না কেন? পিগ না 
বাঁধিলেই ম্বজন দোষ ধর্তব্য হইল না! 

ঘটক । দেশাচার ! 

রাম বাবু। শাস্ত্র ও ধর্মবিরুদ্ধ দেশাচারকে মেনে চল্বার 

কি উপদেশ আছে নাকি? 

ঘটক 1 তা কি করা যানে? যুগধন্ম ত একটা আছে । 

রাম বাবু। আপনাদের নমস্কার ! এখন এই পর্যন্তই থাঁক ! 
আমি চল্লুম বেলা হোয়েছে। (প্রস্থান ) 

ঘটক । অনেক দিনের বাধা ঘরটা হাত ছাড়া হোলো! 
দেখি! এখন রাজবল্পভের ছেলেটাকে কম্বুলেটোলায় 
দিতে পালে কিছু প্রা্তি হয়। দেখা যাকু। 

(প্রস্থান )। 

২য় দৃশ্য__রাম বাবুর অস্তঃপুর | 
রাম বাবু ও বরদ। পিশি। 

বরদা | হ্যা রাম! ঘটক ঠাকুর না এসেছিলেন ? 

রাম। হ্যা ! 
বরদা। কি বলেন? 

রাম। কুল মর্ধ্যাদা যে পরম পদার্থ তাই শেখান হোচ্ছিল! 

আর পুঁজি কতক নন্বন্ধ এনেছিলেন । 

বরদ1 । কোথায়? 



৬৬ কন্যাদায়। 

রাম), একগি কোথা বোন্ বিষ্কুপুরে__ 
বাম পিশি (নেপথ্যে ) (েমন দশী।, “যেমন দশ। 1" 

করিতে করিতে প্রবেশ ) 

রাম। (বামা পিশিকে লক্ষ্য করিয়। ) এবগো। পিশি | 

বামা। কিসের কথ। র্যা রাম! 

রাম । এই ঘটক ঠাকুর সন্বন্ধ নিয়ে'বেছিলেন তাই বৌলচি। 
বরদা | তারপর বোন্ বিঞ্ুপুরের ছেলেগি কেমন ? 

রাম। ছেলেটী গবাঁরাম, তার বাপের দেনায় চুল বিকৃষ্ে 
রোয়েচে । বড কুলীন ! দর ৫€০০- টাকা | 

বরদ। । অবাক! মিন্সেকি গো ? 

রাম । আর একটি সম্বপ্ধ এনেছেন ২১ বৎসরের । নির্দোষীর 
ছেলে ছুবারের বাঁর এন্টণান্স পাশ হয়েছেন থাড 
ভিভিজনে। দূর ২০০-২টাঁকা নগদ, আর ছেলেকে লেখা 
পড়া শেখান | বরের বাড়ী বেতে গেলে ৪ দিন লাগে, 

কতক নৌকায়, কতক গরুর গাড়ী, কতক হেঁটে ! 
বরদা | সেখানেই বা দেবে কেমন করে? 

বামা। দেখ্ বরি, তুই আর বাতান দিম্নি। ছোঁড়াকে 

তোরাই আরে! পথে বসালি ! মেয়ের বে কি ছিষ্টির 

লোকে দিচ্চে না? বুড়ো টেকি মেয়ে কোরে রেখেছে 
ঘরে! আর, এর সঙ্গে বে দেওয়। হবে না, ওর মা নেই, 

তাঁর বাপের পয়না নেই, অমুক মুখ" অমুকের বাড়ী 

দরে, এত কেন? এসব বুদ্ধি ত ভাল ন!। লোকে 

কথায় বলে কন্যাদায়, যেমন কোরে পারিল, দায় উদ্ধার 



চতুর্থ অঙ্ক । ৬৭ 

হ! বেচেযা। ধাঙ্গডী মেয়ে এখনে! পার হোলো না, 

পেটে ত ভাত জলযাচ্চে? ছি! ছি! ছি!!! 

বরদ1 । তোর সই মিছে রাগ কেন? যার জ্বালা সেই 

জানে । 

বামা। জানে ? ছাই জানে ! বড় যে নব ঠক করে রেখে- 
ছিলি রাজবলপভ বাবুর ছেলের নঙ্গে বিয়ে হবে ! এখন 
আশায় ছাই পোড়েচে ত£ এখন আর গেকাল নেই 

বাবা! অত বড় মানুষের বাড়ী কুটুম্বিতে করা বড় ছু 

পাঁচ শোর কন্ম নয়! আমি ত শুনেই বোলেছি যে ও সম্বন্ধ 

টেকুবে না । আজ ঘটকের মুখে প্রকাশ হোলো ত নে 

ছেলের আর কোথায় ভাগ্যিমানের বাড়ী কথ। হোচ্চে? 

বাম। (ম্বগত ) পাঁড়ীয় এমন বামা পিশি অর দুই পাঁচটী 

থাঁকিলেই দেশ ছেড়ে পালাতে হয় আর কি। 

(প্রকাশ্যে) ঘটক বল্ছিলে। বটে । তা ছেলে থাক্- 

লেই কত অ্বন্ধ আসে। তা বলে রাজবল্লভ বাৰু 

প্রবঞ্থনা কোর্ষধেন নাকি ? 

বাম । এখনো মনে ঠিক দেওয়া! হচ্চে? ধিক্! এ বামি 

বাম্নির কথ! দেখিস, তখন কলে কি না । রাজবলপভের 

ছেলে আন্তে পারিন ত আমার নামে খুড়ি থাক্ 

যেমন দশ] ! 

(হাত নাঁড়িতে নাড়িতে প্রস্থান ) 

বরদা । ও মাগীর এ রকম কথার ছিরী ! লোকের বিপদ 

পোড়লে মাগীর যেন আমোদ হয়! 



৬৮ কন্যাদায়। 

ওর
া 

? 

(বামার পুনঃ প্রবেশ ) 

বাম] | দ্যাথ্ বরী ! মাগী মাগী করিস. নি কোল্চি। আ! 

সর! বোছে বোসে ষোল কুড়ি পাটা দেওয়া হচ্চে। 

তবেই রাম ভোর ছাতা দিয়ে মাথা রাখবে! আর 

আগাঁকে চাল কেটে তুলে দেবে আর কি। তোর মতন 

খোসামুদী আমায় পাস্নি, আমার কাছে পঞ্টাপষ্টি কথা ! 
বরদা | কে তোমায় শুভ অমাচারগি নিয়ে আনতে বলে" 

ছিল? 

বামা। আনবোনা? অত আশয় কেন? অনৈরণ যে 

গর ন। ) 

র।ম। হ্যাণ। পিশি আমার ওপর তোমার কি রাগ বল 

দেখি ? 

বাম।। আর কালামুখ নাড়তে হবে না ' 

( পুনঃ গস্থীন ) 

বরদা। ওর এ রকম স্বভাব ! 

রাম। আমার মেয়ের বে আমি সে বুৰবো | ও'র তা মাথা 
ব্যাথা কি? 

বরদা । যাক, ওর এ রকম! পাঁড়। গাঁয়ে গিন্নি বান্নিদের 

ভেতর দু একজন অমন থাকে । 

রাম। হ্যা! যেন কতকট! ঝাল্ বেড়ে যাওয়া হোলে । 
বরদা । যা হোক্ তুমি একবার রাজব্ল্লভ বাবর বাড়ী, এর 

মধ্যে যেও । নিশ্চিন্ত থাক! ভাল নয়। . 

রাস। যাব বৈকি? 
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বরদা। আমি বাবা এখন আমি । (গ্রহান ) 

রাম । বরদ। পিশি এক থিনি, আর বামা ইাক্রুণ এক 

গিত্রি! বাবা ! মেয়ের বাপ হওয়া বড় পাপই বটে । 

( প্রস্থান ) 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 
দৃশ্য-রাজপথ । 

স্বরেণ বাবু ও ধীরেণের ইয়াঁর। 

ইয়ার । কি ছে সুরেণ বাবু যে? 

সুরেণ । আজ মাণিক জোড় যে ছাড়াছাড়ি ? 

ইয়ার । ধীরেণ বে আজ শ্বশুর বাড়ী । 

সরেণ । সেদিন যে বে হোল! এখুনি শ্বশুর বডী? 

ইয়ার । পেখানে যে (2100) 77৮৮ ! 

স্ররেণ । এখানে 0299, দেবার আগে সেখানে ? 

ইয়ার। তুমি তার কি বুঝবে বল? আইবৃড়ো কাণ্তিক, 
মুর চড়ে বেড়াচো ! 

সুরেন। কাতিক বড় নয়! ক্ুক্সীণীর বিবাহ [৪) হবে 
দেখো তখন ! দামু পালের ব্যাটা ! 

ইয়ার। ই! টিই!! দামু পাল! দামু ঘোষের ব্যাটা, 
শিশুপাল বলে ! 

স্রেন। শিশুপাঁল বধ সমাপ্ত ! বৃঝেছে। ? 
ইয়ার । কিব্যাপার কি? 
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নবীন বাবুর প্রবেশ । 
স্বরেন। নপীন বার আন্চেন হে! এখন বাবা বেধীশ 

কথা হবে না। ্ 

ইয়ার । আরে নাও । 

নবীন | কিহে আুরেন বাবু, রাম বাবুর মেয়ের সঙ্গে না 
তোমার বিবাহ হলে শ্থির হয়েছে ? তাই ঠিক আছে ত ! 

সুরেন | হা, বাবার ত সম্পুণ মত ! তিনিও ত নব জাঁনেন। 

নখীন। কে আবার রাম বাবকে খটকা লাগ্ইঘ়েছে, তাই 

তিনি আমাকে জান্তে বলেছিলেন । 

ইয়ার। তা একথা সুরেনের সঙ্গে কহ! আপনার অন্যায় ! 

সরেণের বাপের কাছে জিগ্যেন কঞ্পেই ত অব টের 

পান! 

নবীন। তাহ কোত্তে হবে। 

(প্রস্থান ) 

সুরেন। (ইয়ারের হাতে চপেটাঘাঁতি করিয়া ) ভাঁয় 

আমার কালীদান ! খুব তুঁড়েছ যা! হোক! 

ইয়ার। ই! টি!! কাঁলীদান ! যা হোক এখন ভেঙ্গে 

চুরে বল দেখি! আমার কাছে ত আর লুকোচুরি 
চল্বে না ? 

সুরেন। আরে, বাবা বড় বদ্ ইয়ার! এমন সন্বদ্ধ জোটাঁন 
হোচ্চে, পয়বার নাবে লবডঙ্কা | 

ইয়ার। বল কি বাবা! তা হ্রোতে পারে না! পকেট 

থব্টা কোাখেকে আনে বাবা? 
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সুরেন। তাই ত মা বেটী আর এক জায়গায় জোগাড় 
কোচ্চে। দেখে! এ কথা যেন কারুকে বোলো না । 

ইয়ার । আমার তেশ্সি কাঁচা ছেলে পেয়েছে ! কিন্তু দেখো! 
ভাঁয়া যেন (7৮0০8 টা ভাঁল রকম হয়। 

সুরেন । (98749) কাল চাই ! কালই কর ন। বাবা । 

ইয়ার । বলে কি £ হাতি লেগেছে নাকি ? 

সুরেন। ভারি মজা হোয়েছে ভায়। ! 

ইয়ার। শুন্তে পাই ? 

স্ুরেন | মা সহ্ব্ধ কোচ্চে বাবাকে নুকিয়ে । বুড়ে। ময়ন। 
বেটীই মার জোগাড়ে । 

ইয়ার। খুব বি হোয়েছিল বাবা! 

স্থরেন। বলকি? বুড়ো ময়না! 
ইয়ার। তার পর? 

স্বরেন। টাকার দরকার হোলেই ময়নাকে বলি “টাক দে 

নয় ত বাবাকে নব বোলে দেবো 1” বেটী মার কাছ 
থেকে টাকা এনে হাজির করে | “চোরে কামারে দেখা 

নেই পিঁদ কাঁদি গড়া 1” কেমন জোগাড় ? 

ইয়ার। খুব আছ এক হাত! "শাগকে শাগ্ পৌছে 

মুলে। |” এযাত্রায় তোমারি জিৎ বাব1। 

উভয়ের প্রস্থান | 
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চতুর্থ গভাঙ্ক। 
রাঁজবল্পভ বাবুর অন্তঃপুর 

হরমুন্দরী ও ঝি। 

হর। দ্যাখ ঝি তুই যে আমার কি মাথা খাবি, কিছুই ভ 
বুঝতে পাচ্ছি না! 

ন্মি। সুরেন যখন হুড়, ক্ড় করে টাকা ঢেলে দেবে আর 

চার ঘোড়ার গাড়ী করে বৌ বেটা এনে ফটকে লাগবে 
তখন বুঝতে পারবে ম! ঠাক্রুণ ! 

হর। কর্তা এমন রাগী মানুষ না! 

ঝি। রাগী হয়েকি কোর্ধেন£ ঘরের বৌকেত আর বের 

করে দিতে পার্ষেন ন। ! 

হর। তোর পরাশশ শুনে আমার একুল ওকুল ভুকুল যাৰে 

দেখ্চি | 

বি। কাজ কি বাবু ছোট লোকের পরামর্শ শুনে £ 

তোমার ছেলের বড় মানুষ শ্বশুর হবে তাতে আমায় 

কি রাজা কোর্বে বলে! ? বলে-__“রাঁজায় রাজায় বুদ্ধ 
হয় উলু খড়কের প্রাণ যায়” । তাই হোঁয়েছে আমার! 
বড় মানুষে, বড মানুষে হবে কুটুম্বিতে আমি কেন মাঝে 

থেকে দুষী হই ? কাজ নেই বাঁবু আমার কথায় ! “চাঁচ। 

আপনা বাঁচা !৮” আমি যেমন মানুষ তেমৃনি থাঁক্বো । 

আমি কেন মরি লাপাঁলাপি কোরে 2 তোমার ছেলের 

বে হবে ডেঙ্গো ডে!কিলার ঘরে, আমার ত! কি মাথা 
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ব্যাথা পোড়ে গেছে £ 'আমার যেমন পোড়ার মুখ ! 

আমি “মা ঠাক্রুণ” “মা ঠাক্রুণ” কোরে মরি মা 
ঠাকরুণের মন জুগ্ইয়ে । আর মা ঠাকরুণ ত কেমন ! 

আমাকেই কেবল ফাঁদে ফেল্বাঁর চেষ্টা । আমাকেই 

কেবল মজান | এই দ্রিব্বি রইলো । আমি যদি আর 

সুরে। বাবুর বের কথায় থাকি ত আমার নামই না| 

হর। আ1! তুই রাগিস্ই কেন ছাই? 
বি। আমার রাগ কি? আমি দাঁনী, বাদী ! আমার আবার 

রাগ কি মাঠাক্রুণ ? খাটি খুটি খাই দাই, আমার কাজ 
কি বাবু কিছুর মধো থাকায় ! বড লৌকের বড় কথা ! 
ছে লোকের ও নব কথার দরকার ? 

হর। তুই রাগিস্ই কেন? আমি কি তোকে বির মত 
দেখি? তোকে ত গিশ্সির মত কোরে রেখেছি ! তির 

তোর মন ওঠে না £ 

বি। (ক্রন্দিত স্বরে) এ করেই ত আমার মাথাটা খেয়েছে! 

মাঠাক্রণ ! অত যত আন্সি কর বোঁলেই ত তোমার 

এখান ছেড়ে আর কোথাও টে'কৃতে পারি না মাঠাক্রুণ ! 

আর সুরে। বাবুকে কোঁলে পিঠে করে মানুষ কোরেছি ! 

(ক্রন্দন বৃদ্ধি) ওকে আমি কি পর মনে করি মাঠাকৃরঃণ ? 

স্ুরো৷ বাবু সুধু আমার পেটে জন্মায় নি এই তফাৎ 
( ভেউ ভেউ ক্রন্দন )। 

হর। এমন ঝি কিন্ত বাবু আর হবে না! আহা “মুরো 

বাঝু “সুরে বাঝু কোরে সারা হয় ! 
১৩ 
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বি। (কাদিতে কাদিতে) নইলে আমি কেন এত আটু 
কোরে মরি মাঠাক্রুণ £ 

হর।'তা কি আর আমি জানি ন।র্যা ঝি? স্সরেণের 

ওপোর আমারও যতটা টাদ্ তে!রও ততটা টা 
ঝি। আমার টান্ হওয়া মিথ্যে! আমি পর বৈত নয় 

হর। রাম বাবু এনেছিলেন । কর্তার সঙ্গে কি কি কথা! 
হোলো? | 

ঝি। মিন্ষে বাবু ছিনে জোক! 

হর। কিবলেঃ.. 

বি। তাঁকে আর বলতে হবে কেন? কতা একেবারে 

ভিজে রোয়েছেন। 

হর। কণ? 

কি । কেন আখার জিগোম কোচ্চো ! মিনষে এনে বোলে 

তাকে কে খবর দিয়েছে সুরে। বাবুর আর কোথাও 

নম্বন্ধ হোয়েছে । কতা একেবারে অভয় দিয়ে বোলেন 

“তাও কি কখন হয় ? আমি আপনাকে কথা দিয়েছি 

আর কৌথাও কি হোতে পারে 

হর। তবেই ত কত্তা অভয় ০ যখন তখন আমর কি 

কোতে পারি বল্? আমরা ত বেয়ে চেয়ে দেখ্লুম | 
তারপর যেখানে ভবিতব্যি আছে দেইখানেই হবে । 

ঝি। থাঁমন। মাঠাক্রুণ! এমন ভেড়ে। কলে ফেলিনি ! 
হর। কত্ত। যথন জান্তে পেরেচেন যে আর কোথাও সম্বন্ধ 

হোচ্চে তখন আর রোক্ষে নেই ! 
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বি। আঁঙাদের পেটের কথা আমার কৃভাকে পেতে হয় না! 

স্টেমন ঘ্টকপিকে মাঝে রেখেছি । 

হর। ঘটক ঠাবুরও কি ওখানে ছিল নাকি? 

বি। না আজ থাক্বে কেন ? আজ থাকৃবার দরকার? 

হর। তবে তোর ঘটক আরকি কোলে £ 

বি। ও মাও কথা বোলোবা ! ঘটক যদি এরো বাবুর 

পাঁচ ছটা অশ্বন্ধর কথা কভার কাছে উপস্থিত না 

কে1তে। তাহলে কতা! ত আজই সব ধোরে ফেল্্তো ! 

হর। তবে কম্বলেটোলার কথা কত্তা এখনো ঠাওরাতে 

পারেননি £ 

বি। না! রামবাবর কথায় কত মনে কল্পে ঘটক যে সব 

সন্বন্ধের কথা বোলেছিল সেই কথাই কেউ রাম বাবুকে 

বোলে থাকবে ! 

হর। কি কোরে জানলি? 

বি। কথা শুনলে আর বোঝা যায় না! এখন রাম বাবুর 

মেয়ের বের দিনট। শীখ্যির শীগ্যির পোড়লে বাঁচি! 

হর। কেন? 

ঝি। এটা আর বুঝতে পাল্পে না? যত শীগ্যির দিন 

পোঁড়বে তত শীগ্যিরই ঝঞ্চাট মিটবে । 

হর। কি কোরে ঝঞ্চাট মেটাবি? কিছুই ত বুক্তে পাচ্ছি 

না! 

বি। তোমার আর বৃঝে কাজ নেই বাছা! আমি যেমনি 

নোৌল্বে। তেমনি কোরো । তাহোলেই হোলো । 



পভ কন্যাদায়। 

হর। সেদিন যে ঘটক পাঠালি । তাকি হোলে। £ 

বি। তা না হোলে আর ছিনে জ্গোক বোল্বো কেন £ 
ঘটক ফিরে এনে বল্লে "রাম বাবু কেবল রাজবল্লভ 

বাবুরহ কথা কয়, আর কোন জায়গায় তার মত 

করাতে পান্ধুম না? | 

হর। হাতে চাদ পেয়ে কে ছেড়ে দ্যায় বলো £ 

[ঝ। পাওয়ার এখন ! বামনের আবার চাদে হাত ! 

হর। আহ] বাখুন টানা পোড়েন কোরে মারা হোলো 1 

ঝি। বামুনের যেমন রকম ? 

হর। ঘটক ঠাকুর যদি ওর মেয়ের বে আর কোথাও 

দোয়াতে পারেন, তাহলেই ত কম্বলেটোলার নম্বন্ধ 

টেনে | 

বি। না ফেলেকি কোতে হবে? 

হন। নম ত বত কথা দ্বিয়েচেন, বামুন আশা কোরে 

'আছে, কাকে কি নৈরাশ করা যায় ? 

বি। অত যর্দি ভাল মানুষি! তবে আমায় নাচান কেন £ 

নুক্যে শুক্ষে পঙ্ করা হোলো ! 

হর । পঞএ আবার কবে হোলো লো? 

বি) আহা নেকি আর কি? দে দিন যে স্ুরো বাৰু ২৫- 
টাক] চেয়েছিল, তুমি কি দিছলে £ 

হর। তুই যে বলি ঘটক ঠাকুর দিয়েছে ! 

বি। ঘটক তার বাবার টাক দিলে নাকি? চুপি চুপি পত্র 
কোরে এ টাকা দিয়ে দিলে । 
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হর। পত্র হোলে। কোথায়? আমরা কিছু টের পেলুম না? 

বি। বাড়ীতে কি হবার বো আছে ? কত্বা তাহলে টের 

পাবে ন। ? 
হর। মাথা খেয়েচিন্! পত্র হবার সময় আমায় একবার 

জিগ্যেন কোত্তে নেই? 

বি। তোমাকে আবার জিগ্যেস কোর্কো কি? তুমি ত 

আমায় বোলেছ তোমার মত আছে । ভাগ্যিধরের 

বাড়ী ছেলের বে দেবে চিরকা!ণ বোলে আনচ। ঘটক 

ঠাকুরকে দে দিন বোলে যে কশ্বুলেটোলায় বে টি হয় 
তাই তোমার মনের ইচ্ছে । আবার সোমার জিগ্যেল 

কোর্ধো কি। 

হর। হ্যা লা! বড় মানুষ কুটুম হয় কার্ না ইচ্ছে? তা 
বোলে কি আমি বোলেছি চুপি চুপি পত্র কোরে আয় £ 

বি। আ! ভয়েই মোলেন! পত্র হোয়েচে তাতে কি 

হোলো ? বোড়শের বে টা ভেঙ্গে গেলেই কতাঁকে রাজি 

কোরে কম্ুলেটোলায় বে দোবো । তুমি দ্যাখো না! 
হর। তুই ই জানিস কি মাথা খাবি! এ কত্ত আস্চেন 

বুঝি ? 
( রাজবল্লত বাবুর প্রবেশ )। 

রাজবলভ | ঠৈ জল গরম হোয়ে ? 

হর। আজ কি তুমি নাইবে ! 

রাজ। বিকে দিয়ে যে বোলে পাঠালুম ? 
হর। হ্যারা বি! কারুকে বোলেচিস্ ৯ 



দট কন্যাদয়। 

ঝি। না গে। মাঠাক্রুণ ! তোমার. নঙ্গে কথা কইতে 

কইতে ভূলে গেছি ! (প্রস্থান) 

রাজ | গুখেগোর বেটীকে ত বিদেয়ও ,কোর্কে না ! বেদী 

সমস্ত দ্রিন করে কি? 

হর। আমি কি বিদেয় কর্ধার কত্ত ? 
রাজ । তোমার জন্যেই ত ওকে তাড়য়ে দেওয়া হয় না? 

ওকে তাড়াতে গেলেই তুমি প্যান্ প্যান কোরে ০০ | 

বোসষ্বে! 

হর। আগার মতেই ত সব কাজ হোঁচ্চে? 

রঃজ। কোন্ কাজটা তোমার অমতে হোলো ? 

হর। না সবই আমার মত নিয়ে হোচ্চে ! 

রাজ । তোমার মতে চোল্লে যেখানে লোন্কান্ নেই সেই 

খানেই চল হয়। 

হর। বৌঁড়শের সহ্বন্ধগি রদ হোলে বুঝি গঙ্গামগুল তালুক 

বিক্রী হোয়ে যেতো £ 

রাজ। যখন বৌ নিয়ে ঘর কোর্ধে তখন জান্ডে পার্কে 
কেন ওখানে দিচ্চি। 

হর। আমিজান্তে চাই না! 

রাজ। কেন? 
হর। কেন জাননা নাকি? 
রাজ। তোমার টাকার ভাবনায় দরকার কি? ছেলে বে 

কোরে এনে টাকা দেবে তবে তোমার দিন গুজরান্ 
হবে নাকি £ 



চতুথ অঙ্ক 

হর। তা কেন? তবু একটা লোক লৌকতা। আছে ! 
রাজ। তা লোক লৌকতা হবে না নাকি 
হর। হবে না কেন £ 

ব্লাজ। গেরস্তর ঘরে মানুষে বেষন করে তো্গ হোলেই ত 

হোলো ? 

হর। তবে ত ধুম ধামের পীমে নেই ? 
রাজ । নিজেরা ধুম ধাম কর না ? 

হর। কেন, ব্যাটা কেনার খর নাকি £ 

বাজ । বে উপলক্ষে খরচ পত্র কোল্লেই কি কেনা ব্যাচার 

ঘর হোয়ে গযাল ? 

হর। তা নর ত কি? কেনা ব্যাচার ঘরেই ত খরচ পাতি 
কোরে গয়ন। গেঁটে দিয়ে ডোক্লার ঘর থেকে মেয়ে 

নিয়ে আসে ? 

রাজ । দ্যাখ, দেমাকের কথ। গুলো আমার বরদাস্ত হয় 

না! তোমাদের চেয়ে ক্ম্ পয়না থাকলেই ব্ঝি ডোক- 

লার ঘর হোয়ে পড়লৌ।? বিধাতা কখন কাকে পয়না 

দ্যান, কাকে গরিব করেন কিছু জান্বার মো আছে ? 

তুচ্ছ পয়সা কম্ থাকলেই কি মানুষের মনুষ্যত্ব গ্যাল ? 

হর। আমর! মুরুখুয মানুষ অত শত বুঝি ন''। 

রাক্গ। তবে এত বার সতের কথার দরকার কি? 

হর। আমার যে বোত্রীশ নাঁড়ী ছেঁড়া ধন ! 

রাজ । ধন ত বড়! গোবর ধন ! যে ছেলে বিইয়েছ, চোঁদ 

পুরুষের মুখ উক্জ্বল ক্োরেছেো 



৮৬ কন্যাদায়। 

হর। আমার সুরেণের কথ। পোঁড়লেই তোমার বেন 

কাটা ঘায়ে নুন পড়ে ! 

রাজ । সাধে পড়ে £ 

হর। বয়ে কালে কত লোকের ছেলে এই যে আমোদ 

আক্কারদ কোরে বেড়ায়? 

রাজ । সেসব আর কি ছেলে ! বেঁড়ে ঝাদর ! 

হর। বাঁদর যদি তবে আর তোমার কৌড়শে থেকে 

মুক্তোর হার আন্বার দরকার ? 

রাজ । নত্যিই ত! এবেষদি হয় বাঁদরের গলায় মুক্তার 
মালাই হবে! 

হর। তবে তোমা হোতে একাজ হয় কেন? 

রজ। আমিনিজে এ সম্বন্ধ কখনই উথাপন কর্তম না। 

ব্রাহ্মণ এনে নেহাত ধোল্ে তাই ঘাড় পেতেছি। | দেখি 

যদি বৌ ভাল হোলে ছেলেটা দোধ্রায় ? 
হর। তারাই ব। ধোলে কি বোলে ? 

রাজ । তাঁরা কি আর তোমার ছেলেকে দেখে ধোল্লে? 

তোমার ছেলে যে ধনুদ্দর তা তার। বেশ জানে । 

হর। তার বাকে দেখে ধোরেচে তাকেই বে দিগগে যাক। 

শুভ কম্মট। হবে কবে ? 
রাজ। আর কুড়ি দিন পরে দিন স্থির করে দিয়েছি । 

(ঝির প্রবেশ ) 
ঝি। জল হোলে বোলে আপনি তেল মাখুন । 

(রাজবল্লভ বাবুর প্রস্থান ) 
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হর। কাঁজ রফা হোয়ে গেছে লো ঝি! 

ঝি। কিরফা? 

হর। এই আমার কতক গুলে টাকা গন্ড লোদকান্ আর 
কি? 

বি। কেন? 

হর। কত্বা পাজি টি দেখে ঠিক ঠাক কোরে দেছেন। 
আর কুড়ি দ্রিন পরেই বের দিন হোয়েচে। 

ঝি। নুকয়ে ষেপত্র হোয়েচে তাত কতা জান্তে পারেন 

নি? 

হর। তা জানলে কি আর আমায় এ বাড়ীতে থাকতে 

হাবে ? 

বি। তোমার এক ভয় ! সাহন চাই মাঠাকরুণ | 

হর। ভয় সাধকোরে হয় ? 

বি। তুমি বাছা আমার কথ! গুলি শুনে। দেখি, কেমন 

করত দেখে নেবো! 

হর। তোর বড়াইয়ে কাজ নেই ! 
( উভয়ের প্রস্থান ) 

পঞ্চম গম্ভান্ক | 
দৃশ্য-_রামবাঁবুর অস্তঃপুর । 

রামবাবু ও রামবাবুর স্তী। 

রাম! ব্যাপার বড় দোজ। নয়! বাবা! এক মেয়ের বে 

তেই এই হায়রান্! গেছি আর কি! 
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ত্রী। তুমি যে বোল্তে “মেয়ে আর ছেলে তফাৎ কি!” 
এখন দেখুচো ত? 

রাম। তা ভাই আমি এখনো বলি। এত যে কণ্ট ত1 
কেবল সমাজের দোষে দাড়য়েছে বৈতভ নয় ! 

সত্রী। এখন তোমার জোর করে বলা! আগে আগে বোল্্তে 

“মেয়েকে এমন করে তৈয়ার কোর্কো যে কতলোকে 

যেচে বে দেবে” । আহা বাছাকে আমার ছেলেবেল। 

থেকে ছেলের মতন কোরে পালন করা হলো। ৷ সংসারের 

সব কাজ শেখান হোলো ! কত শিপ্লি কম্ম শেখালে। 

লেখাপড়া শেখান হোলো | আহা মার আমার কেমন 

বুদ্ধি সুদ্ধি! ওর বয়সে কোন বেটাছেলে এত শিখ্তে 
পারে না। তারপর বের সময় এত ছেচা ছেচি ! 

রাম। তা আর কি কর্ধো বলে। ? (দীর্ঘ নিশ্বান ) 
স্্রী। বের সময় যখন টাকা নইলে চল্বে না তখন মেয়ের 

ওপোঁর ছেলে বেলার খরচ পাতি করবার দরকার কি ? 

রাম। মাজে দুরু ছাই করে বোলে কি আমরাও দুরু ছাই 

কোর্কো ? তুমিই বল না? মেয়ে বোলে কি তোমার 

যু কম হয় ? আমরাও যদি অর্পদর্শ করি ত বাছাদের 
কোমল প্রাণে কত আঘাত লাগে তা কি বু্তে পার না ? 

সত্রী। তা বুঝে কি কোর্কে৷ আহা বাছা! আমার সে দিন 
পর্যান্ত বেটাছেলে সেজে বেড় য়েছে ! ছেলে বেলায় কত 

দিন বোলেছে “মা! আমার বের সময় কেমন কৌ মাস্ৰে 
মা”? যেন মা আমার ব্যাট। ! 
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পাম । এমন ফোণার ছেলে বেলায় আমরা বাপ, সা হোয়ে, 

ময়ে আর ছেলে ভিন্ন ভিন্ন রকম কোরে পালন 

কোর্সো ! অমাজ মেয়েদের যতই নীচে ফেলুক্, যতই 
দুঃখের ভারে ভারী করুক, বিধাতা তাদের কিশোর 

প্রাণে বাঁজ লাগতে দেবেন না। মেয়ে নামের সঙ্গে 

যেকি ম্বণাই আমর। লাগ্ষে রেখেছি তা যদি বালিক। 

বয়মে তারা জান্তে পার্তো তা হোলে কি বাছাদের কি 

মুখে হাসির আলো আমরা দেখতে পেতুম ? শৈশবে 
ছেলে মেয়ে সকলে মিলে নেচে, কদে, হেসে, খেলে যে 

সুখ পায় নে সুখে হস্ত! হোলে কি পাপ নেই ? ঈশ্বরের 

ইচ্ছ। নয় ছেলে বেলায় মেয়েরা বুঝতে পারে যে 

“মেয়েতে আর ছেলেতে ৫০* বাঁডী তফাৎ"! 

স্রী। তা আর কৈ বুঝতে পারে? এক দিন বাছা আমার 
পণ্ডিত মশায়ের কাছে বোসে পোড়চে। ও বাড়ীর 
চারু কাকার ছেলেও পোঁড়ছিল। নরেণ বাবু এনে 

জিগোন কোচ্ছিলেন কে কেমন পড়া শুনা! কোঁচে । 

পণ্ডিত মশায় বোল্লেন এই মেয়েলি সকলের চেয়েই পড়া 

শুনায় এগ্য়েছে | এমন ময় বামি পিশি যেন তাঁড়কা 

রাক্ষবীর মত এষে উপস্থিত ! 
রাম। আচ্ছ। ! বামি পিশি আমাদের উপর মাঝে মাঝে 

পড়ে কেন? 

ত্রী। কে জানে? মাগী যেন আমাদের নাঁমে মরে ! 
রাম। তারপর বামি পিশি সেখানে গিয়ে কি বোলে ? 



৮৪ কন্যাদায়। 

জ্রী। বোঞ্পে, কি কথা র্যা ? নরেণ বাবু বোল্লেন পডিত 
মশাই বলেন এই মেয়েচীর নাকি বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল! 

মাগী ত তেলে বেগুনে জোলে উঠেছে ! 

রাম। কেনকি বোলে? 

স্্রী। বোল্লে মেয়ে মানুষের আবার স্থুখ্যেত ! ধিক! বই 
বগলে কোরে আবার পোড়তে আনা হোয়েছে! 

মোণার চাদ ছেলেদের বঙ্গে এক সঙ্গে বসা হোয়েছে ! 

তার চেয়ে দরড়ী কল্নী নিয়ে জলে গে ওলো না, বাপের 

পয়ম। বেঁচে যাবে এখন ! 

রাম। আমার পয়স। বাচলে। আর ন। বাচুলো, ও বেটীর 

এত কি মাথা ব্যাথ। পোড়ে গেছে ? মাগী মরেও না ত 

যে পাড়াটা জুড়য়ে যায় ! 

স্রী। বাছ। ত আমার মুখ শুকুয়ে কাদ কাদ হোয়ে বাড়ী 
এলো ! এসে জিগ্যেন কোচ্চে 'হ্যামা ছেলেদের সঙ্গে 

আমাদের বোস্তে নেই"? 

রাম ॥ বামি বেগীকে কেউ কিছু বোলে না? 
সত্রী। ওমা! ওকে আবার চেনে না কে! কেন কাচ গুয়ে 

ঢ্যাল। মারতে যাবে ? 

রাম । আমি এইবার দেখা হোলে বোল্চি রোসো। ! 

স্্রী। এখন আর মাগীকে ঘাটায় ! আগে কন্তাদায় কাটুক ! 
রাম। আর কাটাকাটি কি? দিন স্থির পর্যন্ত হোয়ে 

গেছে ! রাজবল্লভ বাব নিজ মুখে আমাকে সব উযুগ 
কোত্বে বোলেচেন। এখনো তোমার বিশ্বাস হয় ন ? 



চতৃগ 'ঙ্কু। ৫ 

সত্রী। মে নঙ্কটে পড়া গিয়েছে তা থেকে বে কেটে উঠব 

এ ত মনে হয় না! 

রাম। এআর নড় চড় হয়না । 

শতরা। তা হোলেই ত বাচি ! কিন্ত জামাইগি ভাল হোলো 

না । তবে মেয়েটা এক মুটো৷ খেতে পোর্ভে পাবে । 
রাম। তাআরকি করা ষাবে। ধোঁড়ার ডিমের কুল 

একেবারে জাহান্বে দিতে পাঞল্পসে তবে যদি মনের মত 

জামাই কোত্তে পাম! 

স্রী। তা ছুই এক ঘর শারে! নিচুও ত দেখেছিলে । 

রাম। তার কম্ম নয়। একবারে থাক ছেড়ে দিতে হয়? 

স্রী। তা বুঝি আবার কখন কেউ করে ? 
রাম। তবে আক্ষেপ কেন? 

স্বী। আক্ষেপ মার কি! আপনাদের মেমন বরাত তেমনি 

ত হওয়া চাই। এখন কর্মী ভালয় ভালয় হোয়ে 
গেলে বাঁচি। 

রাম। আর কি গোল বাঁধবে? বল! যাঁয় না, সকলি 

ঈশ্বরের হাত । 

( উভয়ের প্রস্থান ) 
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প্রথম গর্ভা্ক ৷ 

দৃশ্ট-_ সন্ধ্যাকাল, বীভন গ!র্ডেন। 

নবীন (আপনার মনে গান )। 

আর আমি প্রেম চাহিনি চাহিনি 

প্রেম পুতলি আমার হোয়েছে রে বাধিনী 

স্থধ৷ হানি পিরীত রাশি কিছুতে কাজ নাই 

এখন ভালয় ভালয় ছেড়ে দিলে প্রাণটারে জুড়াই 
তা হবার তো যো নাই। 

(তাই) ছাড়ান্ ছিড়েন্ নাইকে। জেনে মরণেরি দিন গুনি ॥ 

স্থথ হলোন! বয়ে গেল স্বস্তিও ত পেলুম না৷ 

সব রমণী স্থখের খনি ভেবে কেন মলুম না 

এমন জ্যান্তে মরণ আজীবন হবেরে তা জানিনি ॥ 

সুরেণের প্রবেশ । 

মবীন। হা সুরেণ! আজ না তোমার বের দিনশ্হির হোয়ে 

ছিল ? 

আরেণ। (শ্বগত ) এই ঘ্ে গোল হোয়ে পড়লে দেখতে 



পঞ্চম অঙ্ক । ৮ 

আরো
হন 

পাচি। এ ব্যাটাও এখানে মোতে এয়েচে ! (প্রকাশে) 

না দিন বোদূলে গেছে । 

নবীন। এমাসে আর কি দিন আছে? 

স্থরেণ। আছে নৈ কি! ছু তিন্টে দিন, একট কি! 

নবীন । কৌউই ? 
স্বরেণ। কেউই টেশাউই জানিনা । 

( গোপাল বাবুর প্রবেশ )। 

সুরেণ। (ম্বগতঃ) এই রে তেরম্পর্শ ঘটালে বাব! ! আর 

এখানে থাকা নয়। (প্রকান্টে) নবীন বাবু মাফ, 
কোর্কেন বড় ব্যস্ত আছি। (বেগে প্রস্থান) । 

নবীন | (0০0০9. ০0$91917)9, গোপাল বাবু। 

গোপাল 1 09090 ০৬০1)11)0, কোন 7212609 001৮০1- 

96101) হচ্ছিল কি? তাহোলে ত আমি এ দিকে এনে 

ভাল কোরি নি ? 

নবীন 1 নানা । উনি বে আপনার 70101)০ঘ1 ! চিন্তে 

পালেন না? 

গোপাল । [9])১০॥৮ ! আমি না আন্তে আস্তেই 

তাড়া তাড়ি চোলে গেলেন ! চিন্তে ত পারি নিই বটে! 

নবীন। রাজবললভ বাবুর ছেলে সুরেন্দ্র । 

গোপাল । সুরেণ এখন এখাঁনে ? তার যে আক্গ বে 

নবীন । এনা 111 4 192018 19209, & 00জা0। 71800 

3০001)0151 ! আরে আমায় বোলে বের দিন বদূলে গেছে! 

গোপাল । এ মাসে ত আর দিন নাই ! 



০৮, কন্যাদায়। 

নবীন | বলেন কি ? বেজায় মিথ্যা কথা কয় তে। ? আহা! 
রাঁম বাবুর অমন মেয়ে কি বাদরের হাতেই পোঁড়বে ! 

গ্রোপাল। তা আর কি হবে বলুন। আপনি হাজার 

টাকার কমে বে কোর্কেন না, আমি ছুহাজার টাকার 

কমে রাজি হব না! তা হলে আর মানুষে মেয়ের বে 

দ্যায় কেমন কোরে ? এখন ত আর মেয়ের গুণ অপশুণ 

কেউ দেখে না । কেবল এক দেখে টাকা ! আর লেখ! 

পড়া শিখে চাকরি বাকৃরি ত বড় একট। মেলে না। 

পাশ করার লাভ চারিদিক হতেই কমে এলো! ! কাজেই 

বে কোরে বড় মানুষ হবার লোৌভট। সাম্লাতেও পারে 

না | 

নবীন । গোপাল বাবু আর লজ্জা দেবেন না| 11859 
709] 00785৮17090 61186 16 1817268010০ ৮০0:610198৪- 

10699 01 10119900001 07৮৮ 18 100923990. 109 6১০ 

£100006 01 1080267 0০6 2৮ 10000085008. 

গোপাল। কেন? 

নবীন। আমার সেই লক্ষ্মীছাঁড়া শালাটাকে জানেন ত £ 
গোপাল। ধীরেণ £ 

নবীন। হ্যা! পে ছোড়া বের সময় হাজার টাকা নগদ 
পেয়েছে । এ নওয়ায় ঘড়ী, আতটী, খাট, পাঁলঙ্গ এ 

সব তআছেই। আবার তার এক কাঁছুরে ইয়ার আসে 

তার বে তে নাকি আরও বেশী পেয়েছে? 

গোপাল । আপনি রাগ কোর্টেন না! আসাদের মনত 



পঞ্চম অঙ্ক । ৮৯ 

লোকেদের বড় মান্ধুধী বিবাহ খাটে না । টাঁকা কড়ি 
নোয়া দোয়া বড় মানুষদেরই পোষায় । আমর। গরিব 

গুরযো লোক | দুঃখের ভাত স্থখ কোরে খেতে পার্বে। 

সেই ব্লকম চেষ্টাই ভাল । তা ত এখন আমরা কেউ 
ভাবি না । লেখাপড়া শিখে আমরা মনে করি যেন 

আন কার উপকার কোচ্ছি, কাঁর যেন মাথ। কিন্চি | 

যিনি লেখ। পড়া শিখ্লেন তার পয়সা চাই । কাজেই 

চেষ্টা হোলে। বড় মানুষের বাড়ীর গোবরের পুতুল বে 
কোরে নিয়ে আম্বেন। গেরস্ত ঘরের মেয়ে, যাদের 

হোতে সংসার সৌস্টব হবে ; যন্ত্র, আত্মি পাওয়া যাবে; 

তাদের বের সময় আর ভাল ছেলে কোথা থেকে 

মিল্বে ? যত সমাজের ২চা, রেজ্লা ছেলে তাদের 
ভাগ্যে পড়ে । এর ফলযে কিহবেতা বুঝতেই ত 

পাচ্ছেন ? 

নবীন । 0790591 9০101310860]. 0017) 8100০15106৫ 

(01991 1391১, 1 99 00 1591 66 1011 19709 ০0? 

ড০৪] 276106% ! গোপাল বাবু আমি যেবে কোরে 
কৃত 169 কোচ্চি তা আর কি বোল্বেো। আপনাকে 

শোপাল। এইদীইত মজা! আপনি রাগ কোর্কেন না । 

আপনার মত অনেককেই যে করা, টাক] নোয়! শেষ 

কোরে তার পর 7১59০ কোভে শুনিছি । বে করবার 

আগে কিন্ত কোন বাঁবুকেই ও ভাবনাটী মনে স্থান 

দিতে দেখিনি । অথচ বাবুদের 790110 ৪76 কত! 
১২ | 



মি কন্যাদায়। 
শক 

48169007,এর বেগই বা কত ! বড় বড় 9895097 সব 

[000/ কর। হোচ্চে ! আর কথায় কথায় 802271918০1 

৪9011609এর কখ। কহ। হয় ! তাই ত মাঝে মাঝে মনে 

হয় যে ভাষাদের 1,০8795৪ যে ট্কু. হোয়েছে ৩1 সবই 
130110% আর 1)98701958, 

নবীন । আর গঞ্জন। দেবেন না। আমারও একক'লে এ 

দলে নাম লেখান ছিল । 
গোপাল । এখন কি তবে 7,00110 80176 একেবারে গেল 

নাকি ? 

নবীন ॥ ন1 ! যাবে কেন ? তবে 11০৭190 হোয়েছে বটে! 

এখন আর 141, 19০], [১০11ণয ভাল লাগে না। 

গোপাল। এখন থেকে তবে আপনি আস্তরিক চেষ্ট। 
কোর্কেন যাতে 0050881 002010186107] না হোতে 

পায়? 

নবীন। নিশ্চয়ই চেষ্টা কোর্কো ! কিন্ত আমার চেষ্টায় আর 

কোন ফল হয় না! 

গোপাল । কেন? 

নবীন । আমি যদ্দি এখন আমার কোন £92কে বলি যে 

“ভাই টাকার লোভে বড় মানুষের বাড়ী বে কোরোন।, 

গেরস্তর মেয়ে বে কোরে যে থাকবে ভাল । তা হোলে 

আমাকে হেদসেই উড়য়ে দেবে । বোল্বে "নিজের বেতে 

বিলক্ষণ ছু পয়লা লাভ কোরে শেষে 1১901009£ হোয়ে 

দাড়ালেন” ! 



স্ট্ী পঞ্চম অঙ্ক। ৯১ 

গোপাল । যাক ও কথায় আর কাজ নাই । আর আপনি 

কতক্ষণ এখানে ধাকৃবেন ? 

নবীন । কেন ! আপনি কি এখুনি ফিরবেন নাকি? 
গোপাল । হ্য), "একটু সকাল নকালই যাওয়। যাক্। 

স্থরেণ যখন এতক্ষণ পর্য্যম্ত এখানে ছিল ওদের হয় ত 

বিবাহে কোন বিভ্রাট উপস্থিত হোয়েছে। দেখিগে 

কি ব্যাপার হোলে। ! 

নবীন । চোলেন তবে? আচ্ছা আসুন 01000 771816 

গোপাল । 69990 78191). (প্রস্থান )। 

নবীন । (ন্বগতঃ) দেখি গোপাল বাবু বের সময় কি 
করেন! আমরা ত তবু সকাল কাল বে কোরেছি। 
উনি ত এখনে পাশ বাড়াচ্ছেন ! মুখে ত বেশ বলেন। 

কিন্ত টাকার লোভটা ছাড়া বড় শক্ত কথা ! দেখ! যাবে 
কাজে কত দর দাড়ায় ! এখন যাঁওয়। যাক । 

(প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 
১ম দৃশ্য--রাত্রিকাল রাজপথ । 

গমন নিরত গোপাল বাবু। 

গোপাল। রাজবল্লভ বাবু না এদ্রিকে আস্চেন ? 
( রাজবল্পভ বাবুর প্রবেশ )। 

নাজ। গোপাল! আমার দামৃড়াটাকে কোথাও দেখ্তে 

পেলে ? কতদূর বেড়াতে গিছ,লে বাঁব৷ ? 



নই কন্যাদায়। 

গোপাল । 43907. (87897 পর্যন্ত গিছলুম । 

রাজ । স্বরো ব্যাটাকে কোথাও দেখুতে পেলে না ? 
গোপাল । সন্ধ্যার নময় 7398001 (4109॥এই ত ছিল! 

আমাকে দেখেই কোথায় যে দরে পড়বূলো। তা বোল্তে 

পারি না । 

রাজ । আ মোলোগুওর ব্যাটা আজ আদ্দ,র গিয়ে মোরেছে 

কেন! ন"টা রাত্রের মধ্যে বের লগ্ন! এখনো মোচ্চেন 

ইয়ার্কি দিয়ে ! 
গোপাল । আজ বে হওয়াই স্থির আছে তগ% 
রাজ। স্থির! ঠিক ঠিকানা । এখান থেকে দুপুর বেল 

স্বাদ পাঠাইয়াছি যে সন্ধ্যার আধ খন্টা পরেই আমর! 
উপস্থিত হোচ্চি! ওখানে কন্ঠ উপোষী রয়েছে! আর 

গুখেগোর ব্যাটা গুখেগো। এখনো! বেড় ইয়ে বেড়াচ্ছেন ! 
গোপাল । তবে যে নবীন বাবর কাছে বৌলেছে বের দিন 

বোদ্লে গেছে । আজ তার বেহবে না! 

রাজ। (লাশ্চর্য্যে বিস্ফারিত চক্ষু) এয!!! (ক্ষণেক 
মৌনাবলম্বনের পর -পৌঁদ চাপ্ড়াইতে চাপ্ড়াইতে ) 
বর্ধনাশ কোরেছে £ যা ভয় কোরিছি তাই ! গুখেগোর 

বেটীর এত সাহম ! আক্র রাত্রেই কাঁল সাপ বিদেয় 

কোরে তবে আর কাজ £ 

( বেগে প্রস্থান )। 

গোপাল । (ন্বগতঃ) ব্যাপার ত কিছুই বুঝতে পাল্লুম না 
আবার গুখেগোর বেটীট! কে হোলো ? (প্রস্থান )। 



পঞ্চম অঙ্ক। নী ৩ 

দ্বিতীয় দৃশ্য-_রাজবল্লত বাবুর বাটীর অস্তঃপুর | 
হরম্ুনারী ও ঝি। 

হর। আজ কোথায় সুরেণকে ৰিদেয় কোরে দিলি £ 

বি। (লহাস্তে) তাকে কি আজ্গের রাত্রে এ তল্লাটে 

কেউ খুজে পাবে ? 
হর। বলিনস্ কি ? নর্ধনাশ হোলে। দেখ্চি ! ত্রহ্মশীপ হবে, 

যে লো! 

বি। আর বেম্মশাপের ভয় ! নব নাপের ভয়, যাবে এখন 

মাঠাক্রুণ ! যার বাড়া নেই বেয়লার নাপ! তাই 

আজ্গে যাবে! (হাস্ত) কেমন মজাটা কোরেচি ! 

আজ্গের হ্যাপাটা কেটে গেলেই সব ফর্ণা! কর্তার 

রাগ তাল পাতার আগুন! একবার জোলেই নিবে, 

যাবে এখন ! হি! হি! ! হি!!! মাঠাক্রুণ বৃদ্ধি থাকলেই 
সব হয় মাঠাক্রুণ ! 

(নেপথ্যে দ্বারাঘাত ও চীতৎ্কার)--দোর খোল্ গুখেগোর 

বেটীরা, আজ নব এক গড় কোর্কো:। 

হর। এখন এমন ফ্যাল্ ফ্যাল করে চাচ্ছি কেন ? দোর: 

খুলে দেন? (বির সস্তর্পণে দ্বারোদ্যাটন ও দূরে আগমন: 
এবং রাজবল্পভ বাবুর কাটা হস্তে গ্রবেশ)। 

রাজবল্পভ | (বির দিকে অগ্রনর হইতে হইতে) গুখেগোর' 

বেগী আয়ত আজ তোর বিষ ঝেড়ে দি (কাটা উভ্ভোলন)। 

হর। ওকি £ মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুল্ৰে নাকি? 

(হস্তধারণ) |, 



৯৪ কন্যাদায়। 

রাজ । মেয়ে মানুষ! ন। কাল পাপ্! ছেড়ে দাও বোল্চি, 

নয় ত তোমারও আজ উত্তম মধ্যম হবে। ঝি বড় 

অন্তরঙ্গ হোয়েচে ! বটে ? 

হর। কেন ?কি হোয়েচে বলোন। ? 

রাজ । কি হোয়েচে জানন। ? বি অন্ত প্রাণ হোয়ে দাড় 

ইয়েছে ! আর কিছু শোন নি? 

(বির দিকে অগ্রনর হইয়। পুনর্ধার 

প্রহারোদ্যম ও বাধ) 

গুখেগোর বেগী আমায় না এই তখনে| বোঁলেচিন্ শোর 

এই পাঁড়াতেই আছে ? আর তলে তলে তাকে একে- 

বারে এ মুন্ুকের বার কোরে দিয়িচিদ্! (পুনর্ধার 
প্রহারোদ্যম ও বাঁধা) যা গুখেগে'র বেটী বেরো আমার 

বাড়ী থেকে । নচ্ছার, পাজি হারামজাদী ৷ (হরসুন্দরীর 

দিকে চাহিয়া) তুমিও তুর হও, আর আমি তোমার মুখ 

দেখতে চাই না। তুমিও এ গুখেগোর বেটার সঙ্গে 

মিশে আমার মুখ হেট কোত্তে বোসেচ! তুমি এখুনি 
আমার বাড়ী থেকে বেরোও | 

হর। (রাজবল্পভের পায়ে ধরিয়। কাঁদিতে কাদিতে)- তুমি 

বামুন মানুষ, তোমার পা ছুঁয়ে বোল্চি আমার দোষ 
এতে একটুও নেই । তুমি স্বামী মহাগুরু, তুমি কাট্তে 
ইচ্ছে হয় কাটো, মাত্তে ইচ্ছে হয় মারো, কিন্তু তুমি কি 

বিচার কোর্কে না ? 

ঝি। না আমারই দকল দোঁষ ? 



পঞ্চম অঙস্কু। ৯৫ 

হর। আমি তোকে বরাবর বলিনি যে ঝি, কত্তার অমতে 

কোন ষড়যন্ত্র কোরিস্ নি? 

বি। তুমি বলোনি যে তোমার স্ুরেণের বে গরিবের ঘরে 
দেবে ন। 

হর। আমি তা বোলে কি তোকে বোলেচি যে নুকয়ে 

নুকয়ে সম্বন্ধ কোরে আয় ! ঘটক একটা জোগাড় কোরে 

পাঁচট] সশ্বন্ধের কথা কর্তাকে বল্, আর তলে তলে 

নিজের মতলবে বেড়া ঃ আজ্গকে স্থুরোকে কোথায় 

পাঠয়েছিম্ আমি কি তা জানি? 

রাজ। এ !! ! এর মধ্যে এত হোয়ে গেছে আমার ঘুণা- 
ক্ষরে টের পেতে দ্াওনি ! (নেত্র বিস্কারণ)। 

হর। আমি কি ছাই দ্ধ হবার আখে টের পেয়েছি ? 
তার পর ভয়ে ভয়েই মোচ্চি! 

রাজ । তবে র্যা গুখেগোর বেদী কীদী!! (বির দিকে 
গমন) (ঝির বেশে প্রস্থান) দূর হ। দূর হ। আর যদি কখন 

এ বাড়ীর ভেতর তোকে মাথা গলাতে দেখি ত তোর 

মুখদে গু তুলবো । (হর সুন্দরীর গতি) আর দ্যাখ গিনি 

আজ থেকে তোমার শোর ছেলের সঙ্গে আমার সম্পক 

ফুরুলো । আজ থেকে দে আমার ছেলে নয়। আর 

তুমি যদি তাকে চাও ত তুমি আমার পরিবার নও । 

আর এ ঝি গুখেখোর বেটীর মুখ যদি কখন বাড়ীতে 
দেখি ত তোমারি একদিন কি আমারি একদিন ! এখন 

আমি চন্ুম, দেখি আমার প্রাণ দিলেও যদি ভদ্রলোকের 
মান রক্ষা হয় ত তাও আমায় কোত্তে হবে ! (প্রস্থান) । 



৯৬ ফন্যানায়। 

৩য় দৃশ্য--রাজপথ। 
ঘাম বাবু। 

বাম। এম্নি কি পোড়া কপাল ছাই, যে কিছুই সুশৃঙ্খলে 
হবার যে নাই ! 

রাজবল্লভ বাবর প্রবেশ। 

রাজ ॥ রাম বাবু আন্চেন এই আমার পায়ের জুত! 

নিন্। পঞ্চাশ ঘ] গুণে আমায় পিঠে মারুণ 1 

রাম । কেন হোয়েচে কি? 

রাজ । কুলাঙ্গার ছেলে যার ওরসে জন্মায় তার পঞ্চাশ 

কেন রোজ পাঁচ শ ঘ জুত। খাঁওয়! উচিত ! 
রাম। তা মকলেরই কি সুসম্ভান হয় ? এখন বর বেরোবার 

কত দেরী? 

রাজ । তখ না হোলে বোল্চি কেন? বরন শোর ? 

রাম। কি ভেঙ্গে চুরে বলুন ন1। 

রাজ। আর ভেঙ্গে চুরে বোল্্বে। কি ছাই? শোর আঙ্গ 
কাদের গুখেতে গেছে কিছু ঠিক্ পাচ্চি না। 

রাম। বাড়ী নেই ! 

রাজ । না! ! 

রাম। বলেন কি? দর্কনাশ কোল্লেন রাজবল্পত বাবৃ? এত 

কষ্টে সুষ্টে উদ্যোগ কল্পুম, সব মিথ্যে ছোলো। 1 ভগবান্ 

তুমিও এমনি কোলে! কত কষ্ট্রে আয়োজন কোত্তে 
হোয়েছে তুমি ত কলি জান? যেডুব্চে তাকে আরও 



পঞ্চম অঙ্ক । ৯৭ 
১১ উল 

ডূব্য়ে ধরো ; এই কি তোমার রাজ্যের নিয়ম ! মেয়েটা 
তোমার কি দোষ কোরেছে যে ছেলেবেল। থেকেই 
তার কপালে দুঃখ লিখতে বোনেচ! যাক ব্যাটার 
রাজো বই সমান হোয়েচে ! 

(প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ) 
রাজ । (রাম বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া ) রাম বাঁবু আমি 

আপনার কাছে শত অপরাধী হোয়েছি। কিন্ত মনে 
কোর্কবেন না যে আমার কোন দুরভিনন্ধি থেকে এ সব 

কিছু ঘোটেছে ! 
রাম। আপনার দোষ কি? আমারই অদৃষ্টের দোষ! 

তা না হোলে আপনার এত দাস দাসী সত্বেআপনিও 

আজ আপনার ছেলেকে আটকে রাখতে পালেন না! £ 

রাজ। রামবাবু! আমার বাড়ীতে একটা কাল্ সাপ ছিল 
সেই আমাকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত জান্তে দ্যায় নি যে শোর 

পাড়া ছেড়ে পাল্ইয়েছে ! এইমাত্র আমি মে পোড়ার 

মুশীকে কেঁউ'য়ে তাড়য়েছি। 

রাম । আপনাকে ভঙ্্রলোক বলিয়। আমার বরাবরই বিশ্বান 

আছে এখনও সে বিশ্বাস রহিল । কিন্তু রাজবল্লভ বাবু 

আমার কি অদৃষ্ট ! আপনারে। আস্তরিক চেষ্টা বিফল 

হইল ! এখন আমায় ছেড়ে দিন পোড়ার মুখ নিয়ে বাড়ী 

যাই । (ক্রন্দন) 
রাজ । ফিরে গিয়ে কি কোর্কেন ? 

রাম | ষা মনে যায় তাই কোর্বো | জাত, কুলে জলাঞলি 
১৩ 
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দেব। তাতেও কন্ত। দায় না কাটে ত বাড়ী ঘর দোর 

বেচে অন্ত দেশে গিয়ে খাক্বে। | 

রাঙ্জ। আপনি খাণিকক্ষণ অপেক্ষা ককুন। আমি 

একবার চেষ্টা কোরে দেখি। আপনাকে আমার এ 
উপরোধটী রক্ষা কোত্তেই হবে । আসুন আমার ওখানে 
বোনবেন। 

(রামবাবুর হস্তধারণ করিয়। প্রস্থান )। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক । 
১ম দৃশ্ঠ-_গোপাল বাবুর বাটার সম্মুখস্থ পথ। 

রাঁজবললভ বাবু। 

রাজ । গোপাল বাড়ী আছ ? গোপাল! 
(গোপাল বাবুর বহিরাগমন )1 

গোপাল । আপনি এখন এখানে ! সুরেণ বাড়ী এঘেচে ত? 

রাজ । ন। বাবা, মে পাজির আর নাম কোরো না। 

সেই যে ঝি বেটী ছিল সেই বেটী, সে গুওর ব্যাটার সঙ্গে 
যোগ করেচে তাত্ত আমি আগে টের পাই নি! তোমার 

মুখে নবীনের কথ। শুনেই আমার সন্দেহ হোলো। 
কাজেও তাই ঘটেচে দেখ্লুম । সেই গুখেগোর বেগিই 
আমাকে জান্তে ন। দিয়ে ছেলেটাকে সর্ইয়েছে । 

গোপাল । এখন উপায়! আহ রাম বাবু ত তবে বড়ই 

ফাঁপরে পোড় লেন ! রাম বাবর মেয়েটী কেমন লক্ষ্মী ! 
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এমনি আমাদের সমাজ দাড়য়েচে যে মেয়েগী যত গুণের 

হবে তারি কপালে তত কষ্ট দেখতে পাই ! অর্থ হীনের 

কম্তা হোলে তার কি বিপত্ভিই দাঁড়ায়? অমন মেয়েছী 
তার পাত্র মেল। দায়! 

রাজ । মেয়েটী ভাল বোলেই ত বাব! এ্ুটীকে বউ কোর্কো। 
বোলে সাধ হোয়েছিল। তা শোরের সঙ্গে যে না 

হোয়েচে ভালই হোয়েচে ! 

গোপাঁল। রাম বাবু এখনো খবর পান্ নাই ? 

রাজ। তিনি স্বয়ং এপে উপস্থিত হোয়েচেন! বাব তুমি 

যদি আমাকে ব্রন্গশাপ হোতে ক।ঢাও তবেই ত সকল 

দিক রক্ষ। হয় ! 

গোপাল । আমার কি ক্ষমতা মশাই ? আমা হোতে কিছু 
প্রতিকার হবার উপায় থাঁকে বলুন, আমি এখনি 

কোর্তে প্রস্তত আছি । 

রাজ। আমার অনুরোধ তুমি বাব আজ রাম বাবুকে 
কন্তাদায় হোতে উদ্ধার কর । রাম বাবুর মেয়ে তোমার 
মত উপযুক্ত পাত্রের হস্তে পড়াই উচিত । 

গোপাল । আমি ভাবি নাই যে আপনি এরূপ উপরোধ 

কোর্ধেন। আপনি ত জানেন আমাদের অবস্থা 

কিরূপ! আর দিন কতক পরে সুরবাল। বড় হোলে 

আমাকেও এইরূপ দায়ে পোড়তে হবে। 

রাজ। ভাঁবন। কি বাবা, সুরবালার উপযুক্ত বরই মিল্বে ! 

গুণর আদর কোর্তে মানুষকে শিখতেই হবে। 
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গোপাল । নমাজের সে ভাব ত দেখতে পাই না| দিন্- 

কের দিন টাকার লোভই ত বাঁড়চে দেখ্চি ! 

রাজ । তোমর। বাব। পথ ন। দেখালে হবে কেন ? যেমন 

লেখা পড়া শিখেছ, তেমনি সমাজকে সৎ শিক্ষা দাও । 

এ সব কাজে শিক্ষা দেওয়। বাবা ঠোটের কথায় হয় 

না], নিজে কোরে দ্যাখান চাই ! 

গোপাল । তা ত্য, কিন্তু নিজেদের অবস্থাও ত দেখতে 

হবে? 

রাজ । অবস্থা আর ক'দিন খারাপ থাক্বে বাবা ? লেখা 

পড়া শেখা ত এক রকম শেষ কোরেচ । এখন ৰে 

কোলে কোন ক্ষতি নাই। 

গোপাল । লেখা পড়া শেষ কোরেচি কি রকম £ 

রাজ । লেখা পড়ার কি শেষ আছে £? মে কথা বোল্চি 

না। বলি এম্ এট! পাশ কোরে এদ্দিক কার চাপ্ড়ানি 
পড়াটা ত এক রকম শেষ কোরেচ ? 

গোপাল । চাঁপড়ানি পড়াই বটে ! 

রাজ । এর আগে হোলে তোমাকে বে কোত্তে বোল্তুম 

না । এখন তোমার বৈষয়িক কার্যে মন দোবার সময় 

হোয়েচে । আর যে বৌ হবে,.সে তোমায় সহত্ দুঃখেও 

সুখী কোর্কে ! গুণবতী স্ত্রী, ষেনংসারে কত উপকারী 

এর পর তা জান্তে পার্কে । 

গোপাল । আপনি একটু দাড়ান আমি মাকে জিগ্যেস 

করে আমি । (প্রস্থান ) 
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রাজ । (ন্বগতঃ ) গোপাল ! তোমার ম1] কি পুণ্যৰতী! 

আর আমি কি পাপই কোরে ছিলুম ! 

২য় দৃশ্য- গোপাল বাবুর অন্তঃপুর | 
গোপাল বাবু ও গোপাল বাবুর ম]। 

সা। কি র্যা গোপাল? 

গোপাল । একজন ভদ্র লোক বড় বিপর্দে পোড়েচেন, 

তিনি আমার সাহাষ্য চান ! 

মা। তা এতে আর অনুমতির অপেক্ষা রেখেচ কেন বাবা । 

লোকের ৰিপদের নময় বুক্দে করাই ত মানুষের কাজ ! 

গোপাল । এতে মা তোমার অনুমতি না হোলে আমার 

এগোবার যে। নাই । 

না। কেউ বদি বথার্থ বিপদে পোড়ে থাকে ত এখুনি তাকে 

বিপদ থেকে উদ্ধার কর্বার চেষ্টা করোগে। এতে 

আমি মন খুলে অনুমতি দিচ্চি। 

গোপাল । কৌড়শের রাম বাবকে চেস? তাহার মেয়েটি 

বড় সুবোধ ! সেইগির সম্বন্ধ কোরেছিলেন রাজবল্লভ 

বারুর ছেলে সুরেণের লঙ্গে । 

মা। আহা কি জামাইই হোচ্ছিল! 

গোপাল । তাকি কোর্কেন বল? মেয়ের ৰে দোবার ষে 

নিগ্রহ দাড় ইয়েছে, তাতে স্ুপাত্র যোগাড় কর কি 

সকলের হোয়ে ওঠে? রাম বাবু তবু মনকে প্রবোধ 
দিয়ে ছিলেন যে মেয়েটী একমুঠো খেতে পোর্তে পাবে । 
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মা। তা বটে! তার পর কবে বের দিন কোরেচেন ? 

গোপাল । আজ রাত্রে বের লগ্ন ছিল। রাম বাবু রব আয়ো- 

জন কোরেচেন। রাজবল্লভ বাবুও প্রস্তুত; এমন মময় 

বে ভেঙ্গে যাচ্ছে ৷ 

মা। কেন £ 

গোপাল । সুরেণ কোথায় পাঁল্ইয়েচে, তাঁর ঠিকান। পাওয়। 

যাণ্চে না। এদিকে রাম বাবু অনেক দেরী দেখে 

এখানে এসে উপস্থিত হোয়েচেন ! তার ষে কি মনো- 

ক! 

মা। মনোকষ নয়! আহা সব ঠিক ঠিকানা, তার পর 

এই গোল ! এমন বিপদে যেন শক্রও না পড়ে ! 

গোপাল । রাজবল্লভ বাবুও পারা হোয়ে যাচ্ছেন । বলেন 

তাহার পংপারে ব্রন্থাশাপ হবে। 

মা। তা হবেই ত! ক্রাঙ্দণকে কথ। দিয়ে এই বিপদে 

ফেল্লে ব্রন্ষশাপ হবারই ত কথা । 

গোপাল । এবিপন্দে বদি আম। দ্বারা কোন উপকার হবার 

সভ্ভাবন। থাকে , তাতে কি তোমার অমত হয়? 

মা । তোম। হতে কি উপকার হবে বাবা ? তুমি কি সেই 

লক্ষ্রীছাড়। ছোড়ার সন্ধান কোতে পার্কে ? 
গোপাল । তাকে এখন সন্ধান কোরে বের করা মিথ্য। 

ম!। তবে আরকি কোর্কে ? 

গোপাল । তোমার যদি মত হয়ত আমিই বে কৌোঁতে যাই। 

মা। তা বুঝি আবার হয়? 
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গোপাল ॥। কেন? ন! হবার কারণ কি ? 

মা। পত্র হোলো না, গায়ে হলুদ হোলো না, একেবারেই 
কিবেহয়? 

গোপাল । ওনব না হোলে আর কি মহাভারত অগুদ্ধ হয়ে 

যাবে? ওতে আর কন্যাদদানের পক্ষে কোন গোল 

পৌছায় না। আরো বিশেষ তোমার যদি মা অনুমতি 

হর ত তার চেয়ে শাস্ত্র আর কি আছে ? 

মা । বলিন্ কিরে গোপাল ? আমার ত আর দ্ুর্পাচট! 
ছেলে নেই বাব ! আমার যা নাধ আঙ্কাদ সব তোমার 

বেতেই কোর্সো মনে ছিলো । তা।কি কিছুই কোত্তে 

দিবি নি? 

গোপাল । হ্যা মা তোমার াধ আহ্লাদটাই কি বেশী 
হোলে। ? দুজন ত্রাঙ্জণকে আনন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার 

কোরে তোমার মনে কি অশেষ সুখ হবে না তোমা 

হোঁতে যদি এই মহৎ কাধ্য ঘটে ত তাতে কি মা 

তোমার পুণ্য হবে না ! 

মা। তা সত্যি! কিন্তু বাবা তোমার ছেলে হেলে তুমি 

তার বেলা এমন চুপি চুপি বে হোতে দিতে না! 

গোপাল । কেন দেব না মা! যদিতুমি পথ দেখাও তা 

হলে. তোমার ছেলে হোয়ে আর এই দামান্য লোভটা 

নম্বরণ কোর্ভে পার্কো না ? 

মা। টাকা কড়ি কত দেবে? 

গোপাল । উগী মা তোমার অন্যায় জিজ্ঞানা হোলো! 



১৩৪ কন্যামায়। 

কুটুম্বুর ধনে কে কোথায় মা বড় মানুষ হয়েচে? লোকে 
বে কোর্ডে যায় কি টাক! আন্তে, না৷ বৌ আন্তে ? 

মা। তোমার নব ছিষ্টি ছাড়া কথা! নিজে বের সময় 
টাক। নেবে না । আর সুপ়োর বের সময় টাকা গুনতে 

হবে না? 

গোপাল । হ্যা মা! এত আর পরিবর্ত কোরে বে হোঁচ্চে না? 

কার পাপে কাকে ভোগাবে মা? সুরোর শ্বশুরর। যদি 

টাকার কামড় করে, বে তার উপর রাগ কোরে 

আমার শ্বশ্তরের কাছ থেকে টাক। আদায় কোরে 

নেবে? 

মা । এইত ছিষ্টির লোকে কোচ্ছে, না আমি একা কোর্কো ? 

গোপাল । এই কোরেই ত মা নমাজট! ক্রমে বুড়ে যাচ্চে ! 
যার একটী ছেলে, আৰ পাঁচটী মেয়ে; সেও মনে করে পাঁচ 
মেয়ের বের খরচ এক ছেলের বেতে তুলে নেবে! এই 

রকমেই ত বেতে ছেলে বেচার কারখান। দাড়ইয়েছে ! 

মা। দাড়াল ত ব্বেয়ে গেল। আমি তা বোলে ঠক্কো 

কেন? | 

গোপাল | এই রকমে কেউ যদি ঠকৃতে না চায়, তবে 

আমারই মেয়ের হের সময় কি কাণ্ড দাড়াবে ভাব দেখি! 

সা। অত আখের উমোর ভেবে চেল্তে গেলে চলে না। 

গোপাল । ভবিষ্যৎ ভাব। কি দোষ মা? 

মা। দোষ কেন বাবা । সকলে এমন কোরে ভাবে ত 

ভাল, নয় ত কেবল ঠক ! 
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গোপাল । ঠকা ত ভারি ! শ্ব্চরের ধনে বড় মানুষ হোতে 
হোলো না ! একি ভুঃখ, না সুখ ? 

মা। যা ভাল বোঝ বাব তাই কর। আশীর্বাদ করি 

নিজে উপার্জন কোরেই বড় মানুয় হও, কাজ কি 

পরের পয়সায় £ যাতে তোমার মন প্রপর্ন হয় তাতেই 

আমার আহ্লাদ আছে । ভগবান করুন পরের উপকারে 

চিরকালই তোমার ইচ্ছা! থাক্। আর পাঁচ জনের 

উপকারে আস্তে পার ভগবান তোমার এমন অবস্থা 

করিয়া দিন । 

গোপাল । (প্রণাম ও পদধুলি গ্রহণ করিয়া) হ্যা মা। 
নংসারে বাপ মাই ত সাক্ষাৎ দেবত।! তোমার 

গ্রসন্নতা থাকিলে আমার উন্নতি হবে ইহ! আমার স্থির 

বিশ্বাস । তবে মা অনুমতি দাও রাম বাবুর নঙ্গে দেখ! 

করি । 

অ।। যাও বাবা ব্রা্ষণকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার কর। 

এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে । ঈশ্বর তোমার এ সৎ 

ইচ্ছার নিশ্চয়ই পুরস্কার দেবেন ! এস তবে ঠাকুর ঘরে 
ঠাকুরকে নমস্কার করো । পুর্ণ ঘট্কে নমস্কার করো । 

আমি সুরোকে জাগাই। তার দাদার বে, মে আমোদ 

কো পাবে ন। £ 
( উভয়ের প্রস্থান )। 



১৩৬ কন্যাদায়। 

ওয় দৃশ্য-__রাজবল্লভ বাবুর বৈঠকখান|। 
রাম বাবু আশীন। 

রাম। (শ্বগতঃ) কেন আর এখানে মিথ্যা! অপেক্ষা কর। ? 

রাজবলপভ বাব স্তোক বাক্যে খানিক ক্ষণ বদাইয়! 

রাখিবার চেষ্টা কোঁচ্চেন কেন ? ভাব্চেন্ হয় ত এই 

রকম কোল্েই ঠাণ্ডা হোয়ে যাব কি ছুরাশা ! 

কন্যাদায় হোতে মুক্ত না হোলে কি আর এ পোড়। প্রাণ 

ঠাঁওা হবে ? আর এক উপায় আছে মরণ ! সে মরণ না 

এই মরণ? সংসারে সুখ কত! এই সুখের সংসার 

পাত্বার জন্য মানুষের আটু পাটু কত! সংসারে কত 
যে গুতো ! তা একবারও তার চক্ষে আসে না! কি 
ধাদ1!। এত যন্ত্রণায় পোড়তে হবে আগে জান্লে কি 

বে কর্ভম ?২০ টাক! মাইনের চাকুরি হ'লো৷ ত চাক্রে 
ছেলে ধেই ধেই করে বে কোত্ে চন্জুম! যেন কোন 

শতিকে দুমুঠো পেটের ভাত সংস্থান কোত্বে পালেই 

সংসারে চল্বাঁর ক্ষমতা হোলে। ! 

রোগ শোক পরিতাপঃ বন্ধন ব্যসনানি চ। 

আত্মাপরাধ বৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দ্রেহিনাম্ ॥ 

এখন পরিতাপ না কোলে চল্বে কেন ? 

(রাজবল্পভ বাবু ও গোপাল বাবুর প্রবেশ )। 

রাজ । দেখুন দ্রেখি রাম বাব আপনার কন্যার উপযুক্ত 
পাত্র মিলেছে কি না ? 

রাম। (নসম্ত্রম উান ) কৈ! 
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গোপাল । (রাম বাবুকে প্রণাম )। 

রাম । (গোপালকে আলিঙ্গন ) তুমি বাবা এতদিন মত 
কোল্পেই ত হোতো ! রাজবল্পত বাবু আপনিই বার্থ 

কন্য। কর্তার মত কাজ কোরেচেন! আমি সুশীলার 

বাপ, বটে কিন্ত আসা হোতে তার এমন সুযোগ্য পাত্র 
শির হোতো। না! 

রাজ। রাম বাবু আমার গুপপন1 এতে কিছুই নাই। 

আমায় বড় কিছু বোল্্তে হয় নি। গোপাল আপনার 
কষ্টের কথা আর এই বিবাহ ভঙ্গের কথা শুনে অস্থির 
হোলো । গোপালের বড় ইচ্ছা! ছিল না যে এখনি 

বিবাহ করে। কিন্ত আপনার সুশীলাকে বড় ভাল 

মেয়ে বলে জান্তেো | পাছে তার মনোবেদনা হয়, পাছে 

তাকে কুপাত্রে পোড়তে হয়, দেই ভেবেই গ্রোপাল 

সম্মত হোয়েছে। 

রাম। ও'র মার সঙ্গে কথাবার্ত। কহ। ত চাই ! 

রাস । ই একটা দেন। পাঁওনার কথা দরকার বৈকি! 

গোপাল। বিবাহে আবার দেন! পাঁওনার কথা কি মশাই? 

দেন পাওনার কথা থাকিলেই বিবাহটা যেন কেন! 

বেচার মধ্যে পড়ে যায়! কোন কথ থাক আর নাই 

থাঁক অবন্থোচিত খরচ পত্র কেন করে £ 

রাজ। এ কথা নকলে বুঝলে ত সুখের হোতো। ! তা ত 

হবে না; বের কথা! উঠলেই বেরুলেন ফর্দ ! ব্যাটার 

দেশে আবার সব নেমৃকম্মগি চাই ! যদি ফর্দর দিচারই 



১৬৮ কন্যাদায়। 

হবে তবে আবার মেয়ে দ্যাখা। ছেলে দ্যাখা কেন রে 

বাপু? আর যদি মেয়ে দেখে মনের মত হোলে। তবে 

আর কর্দ কেন ? ফর্দ ভাঙ্গলো ত আর মনের মত কৌ 

করা হোলো না! কি ব্যবস্থাই দাড় ইয়েছে ! 

গোপাল । তাই ত। 

রাম । গোপাল তোমার মার মত আছে কি না জেনেছ ? 

গোপাল । তার মত না হোলে কি আমি কোন কাজে 

এগুতে পারি £ 

রাম। তবু আমার উচিত একবার তার নঙ্গে দেখা করা। 

রাজবল্পভ বাবুকে সঙ্গে যেতে হবে ! 

রাজ । আমি কি এখুনি অঙ্গ ছাড়চি। আমার ছেলের 

সঙ্গেই বে ভোলে? না । তা বোলে আমায় বর কর্ত! 

হোতেনাদ্যায়কেঃ 

রাম । ( শ্বগতঃ ) রাজবল্লভ বাবু কি সদাশয় লোক ! 

(সকলের প্রস্থান ) । 
সাপপপলাপপিপপলাস্পীাীপী শিপন 

চতুর্থ গ্ভাঙ্ক। 
বাঁদর ঘর | 

স্থশীল ও প্রিয় বয়ন্য]। 

বয়ন্তা । কেমন ভাই ! মনের মত বর হোয়েছে ত? 

সুশীল। | (সহান্তে) তোর ভাই এক ঠাউ। ! 

বয়স্যা। ॥ মমের মতন না হোয়ে থাকে ত বল্না ভাই । 

আমি একবার গোপাল বাবুকে গিয়ে বোলে দেখি । 



পঞ্চম অন্ধ | ১৩৯ 

স্মশীল। | কি বোল্বি ? 
বয়স্যা | কেন ? বোল্বো, আপনি অকস্মাৎ এনে শিশু- 

পালকে নরাইয়া ফেলেচেন এ ছুঃখ আমার রুঝ্সিণীর 

গয়না | 

সুশীল । (নহাস্যে) তোর এক গড়ন ! 

বয়ন্তা । (ব্গত) আহ সইএর আমার সম্বন্ধ হোয়ে অবধি 

হানি খুসি লোপ পেয়ে ছিল । আর যে ও মুখে এমন 

ফুটন্ত হাদি দেখবো এ আশা ছিল না। (প্রকাশ্টে) 

আগার গড়ন কি ভাই আর তোর চোখে ভাল লাগবে ? 

যার গড়ন ভাল তাকে পাঠয়ে দিচ্চি | প্রেন্থানোগ্ঠোগ) | 

সুশীল! | (নাগ্রহে বয়স্তার অঞ্চল ধারণ) ছি ভাই তোকে 

কি আমি রাথের কথা কিছু বোলেছি ? আমার পোড়। 

কপালে ভাই নকলই উপ্টো হয় । তুইও শেষে আমার 

কথার ছল ধরে রাগ কোর্দি? 

বয়স্থা 1 (ম্বগত) সইএর আমার মনের আবেগ উথলে 

উঠছে । বিধির রাজ্যে এমন ছুই শরকগী মিলন দেখলে 
তবু ভর্শ! হয়। 

(প্রকাশ্যে) আমার রাগ কোথায় দ্রেখুলি ভাই ? আজ 

যেন তোরি রাগের দিন ! তা হোকৃ। তা বোলে আমরাই 

কি ছাড়তে পারি ? 

সুশীল! । আমার আবার রাগ ! 

বয়স্যা । না কিছু জানিন্ না? 

সুশীল । কার ওপর রাগ কোরিছি ? 



১১৩ কন্যাদায়। 

বয়ন্তা। ৷ গোপাল বাবুর ওপর পুর্বরাগটুকু ত সবই ঝাড়চে! 

দেখুচি ! 

সুশীল।। আমার এমন রাগ টাগ নেই | 
বয়স্যা । একটুও না! ! এখন ছাড়, ! 
সুশীল1 | বোস্ন। ভাই একটু । 

বয়ন্যা । আমি তআর বাসর ঘরের কণণে নই যে ছুচো 

গেল! হোয়ে থাকৃতে হবে ! আমার আক্ত সইএর বিয়ে 

আমি কি ভাই চুপ কোরে বোসে থাকতে পারি? 

ন্বশীল। | বোন্বি না তকি কোত্তে চাস্? 
বয়স্তা । আমি নাচবে। ! (ক্ষণেক নৃত্য) | 

এখন ভাই আমি আমি, চোর শালাকে ন। ধোরে নিয়ে 

এলে হবে ন।। প্রেন্থান)। 

(বরদানসুন্দরীর প্রবেশ) । 

বরদ। । “নাত্বী তোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচিনে । 

নাৎজামাই আনস্বে কত দিনে ॥” (নৃত্য) 

সুশীল! | ঠান্দি যেন সং! 

বরদা । এখন আমায় সং বোলে উড়য়ে দ্রিলে চোল্বে ন। ! 

মে কথাটা মনে আছে ত? 

স্থশীল। । কি কথা ? 
ব্রদ। । ভাগাভাগির কথ! সতীনকে নিয়ে ঘর কোঁত্তে 

হবে দিদি, যেন পেছয়ে। না। 
নুশ্সীলা । (ম্বগত) বরদা ঠান্দি কি আমুদে মানুষ ! 



পঞ্চম অন্থ। ১১১ 

বরদা । জবাব দিলে না যে? তবে তোমার গোপালকে 

বুড়ি আচলে গের দিয়ে বেঁধে রাখবে ! 
(বামাসুন্দরীর প্রবেশ) । 

বামা। কিলো সহ কি হোচ্চে? 

বরদা । এই সুশীলার সঙে বোঝাপড়া কোচ্চি। 

বাম | কিসের বোঝাপড়া ? 

বরদ। । গোপালের ভাগ দেবে কি না । 

বামা । আহ। স্ুশীলার নাকি বড় মুখের বে হোলো তাই 

তুই রঙ্গ কোত্তে এসেছিস! কেন আর কাট। ঘায়ে 

নুনের ছিটে দোয়। ? 

বরদ। | এর চেয়ে আবার সুখের মিলন কোথায় দেখেছিস্ ? 

(সুশীলার চিবুক ধরিয়া) “আমার যেমন গৌরী তেমনি 
গঙ্গাধর' ! ওমাগীর কথা শুনে আমার গৌরীর টান যেন 

কমে না! 

বাম। | দেখ বরি, তুই যে মাগি মাগি কোচ্চিন্? 

বরদ। । তোমার গুণে! কেন আমাদের আঙ্কবাদের দিনে 

হোন্যে কুকুর হোয়ে এলে ? 

বাম । ভারি আহ্বাদের দিন ! নাক্ কাটা, বৌঁচ1, বেহায়া, 
ছুঁচো৷ মাগী! অমন ভাগ্যিমন্ত ঘরের বে ভেঙ্গে গিয়ে 
একট অখদ্যের ঘরে বে হোলো আর ওর আমোদ ধরে 

না ! আমরা হোলে কারুকে মুখ দেখাই? ছি লো ছি! 

তুই বেহায়ী, ন্যাকার খাশী, তাই মুখ নেড়ে কথ। 

কোচ্চিন্। 



১১২ কন্যাদায়। 

বরদা | এইবার মরণ কামড় কামড়াতে এসেছিন্ বুঝি £ 

ডাইনির গাঁয়ে শর্ষে পড়া পোঁড়েছে ? 

বামা | দেখ্ বরি মুখ দামূলে কথা কোন্! 

(রাম বাবুর প্রবেশ )। 

রাম । (গললক্্ীক্লতরানে নাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ) বাম! পিশি 

আজ কের রাত্টে আমাকে মাঁপ কর। তোমার মতন 

গিন্নির তাড়না আমাকে কেন, আমার মত রকলকেই 

চিরকাল অহ্য কর্তে হবে! তা হোকু অবাধে মুখ বুজে 
সৌঁয়ে যাব, কিন্ত আজ কের মত, নিজ গুণে ক্ষম। কর! 

গরিব অনেক কষ্টে কন্যাদায় হোতে মুক্ত হোয়েছে | 
তোমার হাতে মরার ওপর খাড়।ার ঘা অনেক খেয়েছে । 

অনেক কষ্টের পর ঈশ্বর যদি মুখ তুলে চেয়েছেন 
তবে তুমিও একগি রাত রেহাই দাও! আজ আর 
কৌদলের নজ্জায় পাঁচ জন ভদ্রলোকের মেয়েছেলেকে 

এ অধমের বাড়ী থেকে খেদ'য়ো। না । দোহাই তোমার ! 

বত গালাগাল তোমার ঈাতে ধরে ঘব এই রাম ছোড়ার 

ওপর পাড়। আর কারুকে কিছু বোলো না । তোমার 

মতন গিশ্লি বুদ্ধি যদি কেউ না পেয়ে থাকে ত তাকে 
আজকের রাত্তিরটার মত এড়াতে দাও । পিশিগে! 

: তোমার মতন আপনার লোক আর কেউ নেই গে ! 
আজকে কৃপা করে পরের মতন থাক তোমার পানে 

পড়ি! 



পঞ্চম অস্। ১১৩ 

বাম। । কে তোরু বাড়ী আসে? নেমন্তন্যো কোরিচিস্ 

তাই এয়িচি । না হয় নাই আন্বে (তেজে প্রস্থান) । 

বরদা। আ! আপদ গেল! কিন্তু রাম, বাবা বামি হয়ত 

কিছু মনে কোলে ? 

রাম । তা আমি কি কোর্কো পিশি ? মানুষের শরীর ত! 

কত আর সয়? আজ আমার স্থশীলাকে গোপালের 
হাঁতে সমর্পণ কোত্তে পেলুম । এই অভাবনীয় ঘটনায় 
সকলেই আক্লাদ কোচ্চে ; 'আর ও মাগী এলে কৌদল 

কোতে ? আমার গোপালের নিন্দে কোত্তে বোনূলো ? 

কত আর সই বল? 

বরদা । তাই বটে ! ও মাগীর এ দশ! ! 
রাম । কৌঁদলের শব্দ শুনেই আমি ঠাউরিচি যে বামী পিশি 

এসেছে । তাই ছুটে এলুম । এখন যাই দেখিগে খেতে 
দেতে কে বাকি আছে। 

(প্রস্থান) । 

(গোপাল ও সুশীলার বয়স্ার প্রবেশ) । 
বয়স্যা । হাক হাকি কিসের গ। £ 

বরদ। । হাকা হাকি আমরা কোচ্ছিলুম্ । 
বয়ন্যা । কেন? 

বরদা । আমাদের কে এসে বোল্লে সুশীলার সই গোপালকে 

চুরি কোরে নিয়ে পাল্য়েছে | তাই হাক] হাকি পোড়ে 
গেল ! 

বয়প্যা। তার পর? থামলো যে? 

৫ 



৯১৪ কন্যাদাম। 

বরদ)। কথা রাজার কাঁণে উঠল । রাজ। বোলেন তার 

দেশে বাট্টপাঁড় নেই। 

বয়স্যা । দেখ্চ ভাই বর, তোমার সঙ্গে থেকে আমার 

অবধি চোর অপবাদ হোলে। | 

গোপাল । তাতে আ'র আমার অপরাধট। কি হোলো £ 

বরদা। অপরাধ আছে কি ন। আছে বোঝা যাঁবে । আম্া- 

দের রাই রাজার কাছে আগে বিচার হোগ তবে ঠাওর 

হবে। 

(নকলের উপবেশন) । 

(আরে। কতকগুলি ভদ্র মহিলার আগমন ও উপবেশন) 

বয়স্যা। । বর ভাই তোমাকে গান গাইতে হয় জানতো £ 

শোপাল। না তাত জামিনি। | 

বয়স্যা । এ আর জানবে কেমন কোরে! এত আর লেখা 

পড়াঁর মধ্যে নেই ! তোমরা যে বই পোড়ে তবে ভাত 
খেতে শিখেছ ! 

গোপাল । কালে কালে তাও ঘটবে ! 

বরদা । (বয়স্তার দিকে লক্ষ্য করিয়। ) গ্রোপালকে আর 

তোর শেখাতে হবে না। 

বয়স্যা ॥ তবে তৃমি কাণে আঙ্গুল দিয়ে বোসো। $ বেশ গান 

শুন্ৰে এখন ! 

বরদা | তুইই কেন একট! গা না ? গোপাল গুনুক। 
বয়স্যা। আমি অমন শুধু'শুধু গাই নাঁ। কেউ নাচতে 

পারে ত গাই! 



পঞ্চম অন্ক। ১১৫ 

বরদা। আচ্ছা আমি নাচ্চি তুই গা। 

ৰয়ন্ঠা । (গীতারস্ত )। 
তু শ্যাম রাধারি রাধা তোহারি 

কি অপরূপ মিলন আহ। মার 

সুষম! বাধা শ্যাম বাধ! 

শ্যাম রাধা, ষে দিকে নেহারি। 

শ্যামহরবি কোলে, রাধা; শতদলে 

শ্যাম শশিধারা রাঁধ। কুমুদী মরি । 

শ্যাম-রাধা শুক-সারি রাধা-শ্যাম হিম-গ্িরি 

রাধা শ্যামেরি শ্যাম রাধারি ॥ 

(গীত শেষ) 

বরদা। গোপাল এবার ভাই তোঁম।কে একটা গাইত্ডে 

হোয়েচে। 

গোপাল । আমি তভাল গাইতে জানি না। 

বয়স্তা । জানিনা বোলে শুনুবে কে ভাই ? ধা জান একটা 

গাও । 

গোপাল | (গীতারস্ত )। 

তোমায় কি দিয়ে ফুল করিব যতন 

আমি ভেবে পাইন! নিরূপণ । 

বাগানটা আমোদ কর! মধুর সুরভি ভরা 
সোণার ফুলটা তুমি ঢালিতেছ স্থধাধারা। 

আমার এমন আছে বাকি, আদর কোবে তোমাকে দি 

যেন আমার ভালৰাপার নিদর্শন । 



১১৩৬ কন্যাদার । 

রামবাবু । (নেপথ্যে) রাত্বির আর বেশী নেই গো ! বর 
কণে যেন একটু ঘুমুতে পায় । নয় ত অস্থুখ হবে। 

বরদা । আহা রাম যেন আকাশের চাদ হাতে পেয়েছে। 

বাছার মুখে কদ্দিন হাদি দেখিনি । আজ আহ্কাদে 

আট্খান] । 

(নকলকে সন্বোধন করিয়া) আয় গো! তবে আয় । আজ 

এই পর্য্যস্তই তাল । 

( সকলের প্রস্থান )). 



টি?) 

এর 

প্রথম গতাঙ্কু | 

দৃশ্য-_গোপাল বাবুর কুটীর | 
গোপাল বাবুর মা, গোপাল বাণু ও নবীন বাণু। 

ম(। নবীন! তোমার বৌ এখন কে।খা গো? বাপের বাড়ী 

না তোমাদের বাড়ী? | 
নবীন | দিন পাঁঢেক হোলে এসেছে । 

মা। আহা তোমার মা একাঁটি খেটে খেটে সারা হোতো। । 

এখন যা হোক বৌগি পা» খানা কম্ম করে । বেচেছে 

বাপু! 

নবীন ৷ (দীানশ্বান) | 

গোপাল । মা, নবীন বাবুকে বৌএর কথা জিজ্ঞাসা কোরে! 
নাগো। ওর কষ্ট হয়! 

মা। (সহাস্তে) ই্যাগা নবীন ? 

নবীন | কষ্টের মধ্যে 'নবীনের বৌ" নামটাই তার প্রধান 

হোচ্চে ! 

গোপাল । আপনার ইচ্ছে কি নাম হয় ? 



১১৮ কন্যাদায়। 

নবীন । সকলে যদি “ধীরের বোন্* বোলে ভাকে ত কান্টা 

জুড়ায়! 
মা। ক্যান? 

পবীন। আমি বাবু বেকোরে বৌ আনিনি। একটী গোঁব- 
রের ঝুড়ি এনেছি ! 

মা । অমন অলুক্ষুণে কথা বোলো না ! 

নবীন । ঠিক বল। হয়নি বটে; গোবরও না ! পচা গোবোর ! 

কাছে থাকলে তিষ্ঠনা ভার ! 

মা। এমন কি কুচ্ছিৎ বাপু? 

নবীন। ভেতরটী আঙ্গার মাঁিতেই ভরা ! 

মা। কাজ কর্ম বড় একটা আমে না বুবি? তা বাবু 
ভাগ্যিমন্তের বাড়ীর মেয়ে। ওরা কি বাপের বাড়ী 

পাট ঝাট কিছু শেখে ! 
নবীন । শেখেনি । কনম্মিন কালে শিখ্বেও নাকি £ কাজ 

নেই আর পাট শিখে ! শিকের ওপোর থেকে নাকটা 

নাঁব্লে কাঁচি ! মধ যতই আত যত্ব করুন না, মনে আর 

ধরে না ! একদিন সকালে যদি ছুগী জুড়োন ভাত খেলেন 
ত অমনি গুমেো৷ রাগ হোলো ! রাত্রে বোলে পাঠালেন, 

ক্ষিদে নেই । তাই যদি রান্না হবার আগে বলে ত চাঁল 
গুলে বেঁচে যায়! কড়ার কুগি ত নাড়বে না! তার 

ওপর আবার মাঝে মাঝে প্যান্ প্যানানি ! আর বাল্নে 

ত আছেনই ! হাড়ে নাড়ে পুড়য়েছে বাবু ! মাকে বলি 
যে আর বৌ নিয়ে ঘর কোরে কাজ নেই, ওকে বাপের 
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বাড়ী থেকে এনো না। তা তিনি শুন্বেন না। 

আন্বেন আর জোল্বেন ! 
মা। ভাথি্যি আসার অমন বৌ হয় নি! 

নবীন। গেপাল বাবু ত আর টাক দেখে বে করেন নি। 
মেয়ে দেখে বে কোরেচেন ! আমর। পোড়ারমুখোর। 

যে বড় মানুষ কুটুম করবার আহ্কবাদেই গোরেছি। 
তখন মনে কোন্ধুম বড় মানুষের বাড়ী বে হোচ্চে, না 

জানি কি সুখেই ভাষ্বো ! বেশ হোয়েচে ! যেমন কম্ম 

তেমৃনি ফল! 

মা। তা বাবু সব দিক কি হয়? আমার বৌদী বেশ 
হোয়েছে বটে কিন্তু গ্রোপালের শ্বশুরদের তেমন টাক! 

কড়ি নেই, একট। দ্রায় অদায় হোলে যে পাহায্য হবে 
তার আশা নেই। ছেলে পুলে হোলে যে দুর্পাচট৷ 

বঞ্চাট পোহাঁবে তা হবে না| 

গোপাল । আমার হবে ছেলে পুলে আর, আর একজন 

ঝঞ্ধাট পোহাতে গেল কেন? 

মা। তাকি এমন করে না । কত লোকে বে দৌত্রীর বে 
দিয়ে দিচ্ছে ! 

গোপাল | বাবা ! অমন আশীর্ধাদে কাজ নেই। 

নবীন। হ্যা ! মুখ উজ্ত্ৰল ত কেমন ! 
মা। বালাই । তোমর বাব যেন সব নিজের ভার নিজেই 

নিতে পার। পরের গলগ্রহ হওয়া কি নাধ! 

গোপাল । তবে যে বোল্ছিলে £ 
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মা। তা যদি এখন কুট্ম্বুরা আন্কাদ কোরে দ্যায় ত নেবে! 
না কেন? নে তলাভ! 

নবীন। লাভ যা তা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি! আহ্লাদ 
কোরে দেওয়া বড় মানুষ কুট্ম্বের নেই । বরং গরিবদের 
আছে। তাদের একট] আন্তরিক টান্ হয়। 

মা। তা বটে! আমার গোপালের শ্বশুর যে গোঁপালকে 

ভাল বাদে অমন ধারা ত প্রায় দেখ যাঁয় না ! বৌম। 

হেখায় থাকুন আর নাই থাকুন ব্রাহ্মণ প্রায়ই এনে 

জিগ্যেম বাদ কোরে যান । গোপালের অসুখ শুনুলে 

বামুনের আর ঘুম হয় না। টানা পোঁড়েন কোরে 
সারা হোয়ে ধান! আপনার লোকেও কেউ এমন ধারা 

করে না। লোক-দ্রেখানে টান আলাদ।, আর মনের 

টান আলাদ। ! মনের টান্ না থাকিলে কি আর গাছের 

একটি ফল পাকুলে, পুকুরের একগী মাচ ধোল্পে, বামুন 

কাপড়ের ভেতর কোরে নুকৃষে এনে দেযান! 

নবীন । টাকা ! এক্গন স্নেহের কাছে কি টাকা লাগে ! 
মাঁ। ঠিক বোলেছ বাবা । কাজ কি আগার টাকায়? 

সমানে নমাঁনে কুটুম্বিতে হওয়াই ভাল । এতে মনে 

আর “কিন্ত” হবার যে। থাকে না। তোমার যে বৌ 

হোয়েছে বোলে ! ভাগ্যে গোপালের আমার অমন ঘরে 

বে দিই নি! ত হোলেই এক ব্যান্যোন্ নুনে পোঁড়। 

হোতো। আমার ! গোপাল ষখন বে কোতেে গেল তখন 

মুখে আন্ধাদ কোন্বুম বটে কিন্তু মনে মনে হোতে 
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লাগলো গোপাল আমার এত গুলে পাশ কোলে । তা 

কপাল গুণে পাশের টাকা উঠলে] না ! 
গোপাল । পাশের টাক উঠানই হোষেছে বটে! 

মা। সকাল বেল বৌ বেটাকে ঘরে তুলে টাকার কথা 
ভুল্লুম ! তখন মনে হোলে! “ঘোড়ার ডিমের টাকা ! 

ঘরের লল্ষ্মীকে ঘরে তুলেছি আর আমার টাকায় কাজ 
কি র্যা £ মা আমার লম্ষ্মীই বটে। যেদিন থেকে ঘরে 

এসেছেন নেই দিন অবধি যেন বংনারে স্বস্তি পেয়েছি ! 
কেমন বোধ সোধ ! বের কণে এদে অবধি নকলের 

উপর আত্মি যত্ব! বেন কত দিন ঘর কোরে গেছেন ! 

এমন কাজ কম্মের গোছ, দ্যাখনি ! আমাদের অত 
আসে ন1।! আগে আগে ত আমাদের বাড়ী আস্তে £ 
বাড়ী ঘর দোর কি এত পোক্ষের থাকতো ?2 কোথায় 

একটি ঝুল বেঁধেচে ! কোথায় ঘরের কোণে ছুটী জঞ্জাল 
লুকোন রয়েচে ! কোথায় তক্তপোষের নীচে ই*ছুরে মাটী 
তুলেছে ! আমর! ত বাবু অত ঠাওর্ রাখতে পারি না ! 
বৌ মা এখানে থাক্লে দে সব হবার যেো৷ নেই! ময়ল] 
কিছু থাক্বে না। সব পোক্ষের কোত্তে হবে ! অগোছ 
কিছু থাকৃবে না, সব সাজাতে হবে! এই খুটিনাটি 
হোচ্চেই ! এ নওয়ায়, বাহিরের পাট ঝাট ত আছেই ! 

স্বর ত 'বো দিদি, বৌ দিদি কোরে খুন হয় ! গোপাল 

আগে আগে সুরকে পড়া টড়া বোলে দিতেন । বৌ ম! 
এনে অবধি উনি হাত ধুয়েছেন। এখন দে বৌমার 

৯১১১ 
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কাছেই শেখে । মার আমার নকল সময়েই হান্ঠ 

বদন ! 
গোপাঁল। (সহাস্তে ) নবীন বাবু এখন গল্প ভাঙ্গুন, চলুন 

বেড়াতে যাই। 
নবীন । (বিমর্ষভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস) (স্বগতঃ) আমি কি 

1381810ই কোরেছি ! (প্রকাশ্যে ) চলুন । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ৷ 

দৃশ্ট-_প্রীতঃকাঁল বেল। ৯ট1 | নবীনের শয়ন গৃহ | 

শষ্যাশাফ়িনী নবীনের স্ত্রী। 

(নবীনের দিদির প্রবেশ |) 

দিদি। বৌ আজ একটু সকাল কোরে ওঠ। মার আজ 
মাথা ধোরেচে, পাট ঝাউ ডুকে গেলে একটু শুতে পানু! 

বৌ। উঠ ।( পাঁর্খ পরিবর্তন করিয়। শয়ন ) 
দিদি। আমি তবে যাই গোয়াল ঘরটা পোক্ষের করি গে! 

আর ভাই ঘুমূয়োনা । বেলাও নট। বাজে ! 
(দিদির প্রস্থান |) 

(বৌএর নাসিকাধ্ৰনি করত পুনর্নিদ্রা |) 
(কিয়ৎক্ষণ পয়ে নবীনের প্রাবেশ |) 

নবীন । আরে খেলে আবার দুপুর রাত্রি কোরেছে যে ! 
(খাই ধরিয়। মবেগে টান) 
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বৌ। (অর্ধ ক্রন্দিত ও অর্ধ চীৎকার স্বরে) মা গে ! 
গ্রেলুম গো ওমা ! আমায় ধরে ! 

নবীন। ( বৌএর চিবুক ধরিয়া শীতন্বরে ) “দাধের তরনী 
আমার কে দিল তরঙ্গে” ! 

বৌ । ( ঘোম্টা টানিয়। ) তুমি ? 
নবীন । তুমি কি মনে কোরে ছিলে ? 
বৌ। আমি বলি ঝড়! যে স্বপন্ দেখ্ছিলুম ! বাবা রে !! 

ইডং গ্রার্ডেনএর নুমুখে যে বড় বড় পাল্ওল। ভয়ান্যক্ 

জাহাঁজ আছে সেইখানে যেন একট বজরা কোরে 

আমর] বেড়াচ্চি। আর একটা ঝড় এসে বজরা। খান! 

একেবারে ভড়য়ে নে গ্যাল! বাব! রে গ্রায়ে কাট৷ 
দিচ্চে ! ( কুষ্ঠিত ভাব প্রদর্শন ) আমি কেবিনের ভেতর 
থেকে যেন ঠিগ্রে পোড়ে চেঁচ্য়ে উঠিচি ! 

মবীন। বজর। বিলানিণী রাই আমার রে! স্বপ্পেও বজর! 
দেখ্ছিলে ? এখন বজরা ছেড়ে ওঠ । অধীনের কুটীর- 
তল খানিক পবিত্র কর। 

বৌ। দেখ তুমি আমাকে বড় ম্বালাতন কোত্বে আরস্ত 
কোয়েচ ! কেন আমি কি করিচি ? 

নবীন । তাই যদি ছাই তুমি বুব্বে, তা হোলে আর ভাব] 
কি? সেই বের দিন থেকে বোঝাচ্চি যে দেখ মার বড় 

সাধের বৌ হোয়েছ তুমি, এমন ভাবে চোলো, যেন 
তাকে দুঃখ কোতে হয় না” 1 তুমি তাকে এক দিনের 

জন্যে মনের সুখ দিলে না। আগে আগে ভাব্তুম 



১২৪ কন্য, শষ । 

একট বয়েস হোলে নব বু্বে । আমার পোড়া কপালে 
তা হোলে ন। ! 

বৌ । কেন আমি তার বুকে কি ভাতের হাড়ী উল্য়েছি 

নবীন । ( বৌএর গাল টিপিয়। ) মুখের লাগাম একেবারে 
হারুয়েছ ? 

( নেপথ্যে ) বৌ উঠেছ % 
নবীন । (গাল ছাড়িয়া দিয় স্বগতঃ) দ্রেখ নবীন তুমি 

টাকার লোভে বড় মানুষের ঘরের আদরিণীকে বে 

করেছ তাই তোমাকে এক চড়, (নিজের গালে চপেটা- 

ঘাত )। তুমি রাড়া তালগ্রাছে নারিকেল ফলাইতে 

চাহিয়াছিলে তাই তোমাকে আর এক চড় (অপর 

গালে চপেটাঘাত )। তুমি বিশ্বাম কোরে ছিলে যে 

তোমার উপদেশের জোরে জন্মগত ও আশৈশব অভ্যাস- 

শত স্বভাবের পরিবর্তন হইবে এই অন্ধ বিশ্বানে পণ্ডিত- 

মুর্খ হইয়াছ অতএব তোমার পক্ষে বিধি চড়ানাম্ তৃতীয়ঃ 
(বক্ষে চপেটাঘাত )। 

(নবীনের প্রস্থান ) 
বৌ। স্বগতী ) গ্বালে বুকে চড়ান কেন আবার ? খেপ্লেন 

নাকি ? তা হোলেও বাচি। তাহলে আর আমাকে 

হাকরা, দাত বেরোনা ঘরে এসে পুড়ে জোলে মোত্তে হয় 

না1। বাড়ী গিয়ে মাকে সব বোলে দেবো । কি এমন 

শক্ত কথা বোলিচি ষে আমার গাল টিপে দিতে আগ! 
হোলে। ? আমি বাপের বাড়ী গিয়ে যখনি মার কাছে 
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বলি যে এর আমায় দেখতে পারে না তখনি ত মাও 

এ কথা বলেন! ঢের ঢের ভাতার দেখেছি এমন যেন 

কারু নাত জন্মে হয় না। মেজ্দির ভাতারকে মেজ্দি 

কি না বলে ? সে ত এক দিনের তরে মুখটী বাকায়ও 
না! মেজদিকে ঘড়িক্ ঘড়িক্ শশুর বাড়ীও ত যেতে 

হয় না। শব নেই কুলো। পাঁন। চক্কোর!' তবু বদি 
বড়দির ভাতারের মতন পয়না থাকতো ! আর তার 

যতন পাঁচটা রাড় রাখতে পান্বো ! ভাতার হবে ত 

অমৃনি ! বড় দিকে কত নানান্ নিধি জিনিষ পত্র দিয়েছে । 

যেদিন আনে অমৃনি ফেটিংএ চোড়ে এলো | বড় দিকে 

নিয়ে চৌরুদদীতে হাওয়া, খাইয়ে নিয়ে এলো! পারশী 
থিয়েটার দেখতে গেলো ! রাত্রি ছুটোর সময় বাড়ী 
ফিরুয়ে রেখে গেলে। ! এমন ভাতার পেয়েছেন ! বড়দির 

তবু আবার মাঝে মাঝে কানন! হয় ! বড়ংদি তোর অমন 

ভাতারে বদি চোখে জল আবে তবে আমার মতন 

ভাতার পেলে তুই যে ডাকু ছেড়ে,কাদূতিস্ লো ! বাবা 

গো। আমায় হাত পা বেধে জলে ফেলে দিয়েছ গো (মুখে 
অঞ্চল দিয়! ক্রন্দন )। 

( নবীনের ম। ও দিদির প্রবেশ |) 

মা। বৌম। কাঁদচো নাকি গা ? নবীন বকে টকে.নি ত? 

দিদি । নবীনকে বকৃতে হবে কেন ? বাছা কীচ। ঘুমে উঠে 

খ্যাত খাযাথ কোচ্ছে! 
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মা 1 তুই বাপু আর ন্বালাসনি ! বৌম। ওঠ । যাও, কাপড় 
কেচে এসে একটু জল খাঁও। 

দিদি। আহা এতট। বেলা' ঘুমূয়ে ঘুমূয়ে গলাটা চীন হোঁয়ে 
গেছে! 

বৌ মা ও তামাসা কোচে। ওর কথায় বোক। 
মেয়ের মতন রেগোঁনা গো ! 

বৌ।. (ন্বগতঃ) যাই! ছাই ভন্ম ছুটো৷ খেতেও ত হবে। 
আহ। কি ব্যান্যোন্ই রাধা হয় ! ওয়াক্ (গমনোদ্যোগ ) 

দ্িদি। বৌ বিছানাট! না! তোলে], মশারিট1ও নিদেন তুলে 
রেখে যাও । ঘামে ভেজ। গুলো বাতাসে শুক্য়ে যাক্। 

মা। বড় মান্ষের মেয়ের! কি কাজ কম্ম শেখে ? 

দির্দি। শিখলে যে আদর কমে যাবে ! তা যাহোগ্, আঁমাঁর 

ত বিছানা! ছোবার যো নেই, আমি এই আঁস্তাকুড়টা 

ঝাঁট দিয়ে আস্চি। বৌ, ভাই তামাসা কোচ্চি না। 
লঙ্ষ্ীগি মশারিটা তুলে এসো দুজনে কাপড় কাচ্তে 
যাই। 

বৌ। আমি যদি এখন নাই পারি! 
(প্রস্থান ) 

দিদি। ওম, বৌ অবাঁক্ কোলে যে গো! আমাদের ত 
মা তোমাঁর সংপারে যা থাক। হবে ত। বৃষ্তেই পাচ্চি। 

এই বৌ দিন কতক পরে থিশ্সি হবে ত ? 
1. কপাল গুণে মা সর হয়! মনে কল্পুম লক্ষমীমন্তর 

বাড়ীর মেয়ে নিয়ে এলুম দংসারে লঙ্ষবীশ্রী হবে| তা 
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এ নব পোড়া কপালে হবে কেন বল ? আমিই বিছানাট! 
তুলে যাচ্চি। তুমি যাও আর দেরী কোরো না । 

( দিদির প্রস্থান )। 

(নবীনের পুনঃ প্রবেশ ) 

নবীন | মা এখনে। এখানে কি কোচ্ছে। গ। ? তোমার ষে 

মাথা! ধোরেচে শুন্লুম ? শীগ্গীর শীগ্গীর আহ্রিক পুজে। 

সেরে নাও গে না। 

মা । যাই বাবা এই বিছানাট। গুড় য়ে রেখে যাই । 

(মশারি তুলিবার উদ্যোগ ) 

নবীন | না! না! ! ঘোড়ার. ডিমের মশারি ! 

(মশারির বন্ধন ছিন্ন করিয় দূরে প্রাক্ষেপ )। 

(মার প্রস্থান ) 

নবীন। (ন্বগতঃ) গ্রোপাল তুমি কি ভাগ্যধর ! কি মনোঁ- 
স্থখেই আছ! আমার এ যন্ত্রণার মত এক দিন ভুগিতে 
হয় ন। 

জনৈক বালক। (নেপথ্যে অপরের প্রতি) ওরে ! তোর্ বে 

ছড়াটা মুখস্ত হয়েছে ? 
দ্বিতীয় বালক । (নেপথ্যে) হ্যা ! ! শুন্বি? 

পাী বেচ! পেলে পরে, দলপতি তারে ধরে । 
পাটা বেচে আগুণ দরে, নাচতে নাচতে ফেরে ঘরে ॥ 
পাটা বেচে পাগি দান, দলপতির ভারী মান। 

বোঁক। পটার বাড়লে! দাম্, কেট কেট কেট গড়াম্ ॥ 



৬২৮ কন্যাদায়। 

প্রথম বালক ॥ (নেপথ্যে) দলপতির ছেলে বে কোরে এলে 

বল্্তে পার্বধি ত? 

দ্বিতীয় বালক । (নেপথ্যে) পারি কিন। দেখিস্ তখন । 

নবীন | (ব্বগতঃ) ছোড়া ব্যাটার ঠিক ধরেছে ত! দলপতির 












